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Prefaţă 
 
Lucrarea de faţă – întocmită conform programei analitice la 

disciplina Drept comercial – cuprinde analiza materiei dreptului 
comercial care, odată cu trecerea la economia de piaţă şi pe măsura 
dezvoltării sectorului privat, devine din ce în ce mai importantă. 

Prin colectarea şi sistematizarea actelor normative privitoare la 
activitatea de întreprinzător, cursul se adresează, în primul rând, 
studenţilor Facultăţii de Drept, în vederea pregătirii şi aprofundării 
unor cunoştinţe de specialitate, şi apoi juriştilor şi, în general, 
practicienilor care vor găsi în acest curs o materie utilă pe care o vor 
putea completa apoi cu ceea ce, deja, cunosc sau cu ceea ce vor găsi în 
monografiile care aprofundează o temă specifică sau alta. 

În fine, prezentarea este destul de simplă pentru a putea 
interesa şi pe nespecialiştii care vor să înţeleagă universul ordinii 
fascinante ce caracterizează activitatea de întreprinzător. 

Baza documentară a lucrării este vastă, cuprinzând 
materiale de referinţă din literatura de specialitate autohtonă şi 
străină, menţiunile din text şi bibliografia fiind o invitaţie pentru 
cititor de a aprofunda studiul acestui domeniu prin raportare 
directă la aceste surse. 

Considerăm că lucrarea este departe de a fi ireproşabilă. Ar fi 
fost necesar ca publicarea să fie precedată de un mai îndelungat 
proces de cercetare şi de reflecţie. Ar fi fost de dorit să sintetizeze şi 
mai multă doctrină şi să aşeze la temelia sa mai multe referiri la 
jurisprudenţă. Suntem, totuşi, de părerea că, în pofida lipsurilor sale, 
lucrarea este un model alternativ de abordare. Sperăm ca, în viitor, să 
aducem toate completările, precizările şi actualizările necesare. 

Cu aceste sublinieri şi în lumina lor, sperăm ca lectura lucrării 
să transmită un mesaj descifrabil, util şi corect înţeles. 

 
Autorii  
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Tema 1. 
CONCEPTE, DEFINIŢII, TENDINŢE 
 

1. Noţiunea şi obiectul dreptului comercial 
2. Izvoarele dreptului comercial 
3. Principiile dreptului comercial 

 
 
1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului comercial 

 
Noţiunea. În doctrină, dreptul comercial este privit fie ca 

ramură de drept autonomă,1 fie ca o parte a dreptului civil (în funcţie 
de faptul dacă este sau nu recunoscut dualismul dreptului privat în 
sistemul respectiv de drept), purtând totodată şi diferite denumiri: 
drept comercial, dreptul întreprinderilor, dreptul afacerilor, drept 
economic.  

În doctrina rusă se evidenţiază câteva păreri, diferite ca 
conţinut, referitoare la locul şi rolul dreptului comercial în sistemul 
de drept. Unii autori (А.Г. Быков, В.В. Лаптев, В.К. Мамутов)2 
menţionează că dreptul comercial este o ramură de drept 
independentă, având un obiect de studiu şi metode de reglementare 
distincte. Un alt cerc de autori (Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили, 
Е.П. Губин)3 susţin că dreptul comercial este o ramură complexă de 
drept, incluzând în sine o totalitate de norme juridice şi instituţii ce 
reglementează activitatea de întreprinzător. 

                                                 
1  Круглова, Н.Ч. Коммерческое право: Учебник. – Москва, 2000. – P. 6 
2 Лаптев В.В. Хозяйственное право – право предпринимательской 

деятельности // Государство и право. – 1993. – №1. – P. 36-39; Быков А.Г. 
Предпринимательское право: проблемы формирования и развития // Вестн. 
Моск. Ун-та. Сер. 11. Право. – 1993. – №6. – С. 40 

3 Коммерческое право. Часть 1. Под редакцией В.Ф. Попандопуло и В.Ф. 
Яковлевой. – Москва: Юристь, 2004. – P. 36-39 
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Este deosebită părerea autorului francez Jean-Bernard Blaise, 
care defineşte distinct dreptul afacerilor şi dreptul comercial şi 
menţionează că „dreptul afacerilor înglobă (cuprinde) în sine şi 
prelungeşte (continuă) dreptul comercial, aceste două ramuri 
completându-se reciproc, însă fără a se contopi (confunda)”.4 

Evoluţia firească a comerţului a impus, treptat, necesitatea 
elaborării unor reglementări ale modului de desfăşurare a acestuia, 
fiind adoptate norme specifice acestui domeniu de activitate. În 
acest mod, în literatura juridică au apărut controverse privind 
recunoaşterea caracterului autonom al dreptului comercial, or 
acesta trebuie să fie considerat ca integrându-se în dreptul civil, în 
vederea realizării unui drept unitar, adică s-a abordat problema 
dualismului dreptului privat. Discuţiile au căpătat o mare amploare 
în Europa cu ocazia lucrărilor de elaborare a primelor coduri 
comerciale şi s-au extins şi în alte ţări, ecourile sale repercutându-se 
până în zilele noastre. 

Fiecare dintre cele două teze este susţinută motivat cu 
argumente. 

 
1. Teza unităţii dreptului privat 
Potrivit opiniilor care susţin teza unităţii dreptului privat, 

dreptul comercial nu ar avea caracter autonom, ci ar fi integrat în 
dreptul civil, existând un drept privat unitar. 

Conţinutul unor asemenea opinii se sprijină pe diferite 
argumente care susţin avantajele pe care le conferă unitatea dreptului 
privat în sensul că: 

a) existenţa unei reglementări unitare a dreptului privat 
asigură o mai bună protecţie a necomercianţilor, deoarece 
nu li s-ar mai aplica legea comercială, ca în cazul 
autonomiei dreptului comercial, când aceasta este aplicată 

                                                 
4 Jean-Bernard, Blaise. Droit des affaires. Commerзants. Concurrence. Distribution.- 

Paris: L.G.D.J, 2002.- P.11 
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şi necomercianţilor pentru actele juridice încheiate cu 
comercianţii; 

b) existenţa unei reglementări unitare a dreptului privat ar 
elimina dificultăţile de interpretare privind calificarea 
naturii juridice civile sau comerciale a unor acte juridice, 
precum şi dificultăţile de determinare a competenţei 
materiale a instanţelor judecătoreşti în caz de litigiu; 

c) existenţa unei reglementări unitare a dreptului privat ar 
elimina riscul de a se aplica legea comercială, cu consecinţa 
rigorilor ei ca urmare a calificării greşite comerciale a unor 
operaţiuni efectuate de necomercianţi, datorită 
insuficienţei criteriilor de determinare a comercialităţii 
actelor juridice şi caracterului enunţiativ al listei faptelor 
de comerţ prevăzute de Codul comercial în ţările care au 
acest cod; 

d) existenţa unei reglementări unitare a dreptului privat ar fi 
determinată şi de inexistenţa unor principii generale 
proprii ale dreptului comercial, acesta utilizând aceleaşi 
noţiuni, instituţii, categorii ca dreptul civil; 

e) existenţa unei reglementări unitare a dreptului privat ar fi 
justificată şi de faptul că există sisteme de drept care 
consacră această unitate, neexistând dualitatea drept civil – 
drept comercial (exemplu: Italia, Elveţia); 

f) existenţa unei reglementări unitare a dreptului privat ar 
profita şi necomercianţilor, prin aplicarea şi faţă de ei a 
unor reguli ale dreptului comercial care s-au dovedit mai 
bine adaptate.  

În considerarea celor exprimate, se opinează că în locul unui 
Cod comercial, care nu are coerenţă, este preferabil un Cod general 
de drept privat, care să cuprindă şi norme privind comercianţii. 
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2. Teza autonomiei dreptului comercial 
Opiniile privind teza autonomiei dreptului comercial susţin că 

acesta este o subdiviziune a dreptului privat, o ramură autonomă. 
Conţinutul unor asemenea opinii are la bază diferite argumente care 
susţin avantajele pe care le conferă autonomia dreptului comercial: 

a) prin aplicarea legii comerciale unui raport juridic, la care 
participă un comerciant şi un necomerciant, nu se extinde 
aplicarea acesteia asupra statutului juridic al 
necomerciantului, această aplicare fiind impusă de 
necesitatea reglementării unitare a unui asemenea raport 
juridic, nefiind posibil ca acesta să fie supus, în acelaşi 
timp, la două reglementări diferite, adică civilă şi 
comercială, în raport de calitatea părţilor; 

b) existenţa unor dificultăţi de interpretare a actelor juridice 
şi de calificare a competenţei determinate de diviziunea 
dreptului privat se regăseşte şi în alte ramuri ale dreptului 
(de exemplu, Dreptul muncii, Dreptul maritim); 

c) dreptul comercial are principii generale şi instituţii proprii 
după cum sunt:  
1) principiile: al asigurării cadrului juridic privind 

existenţa şi funcţionarea economiei de piaţă; procesul 
asigurării cadrului juridic privind libertatea 
comerţului; principiul asigurării cadrului juridic 
privind protecţia concurenţei, principiul libertăţii 
activităţii de întreprinzător etc.; 

2) instituţii: activitatea de întreprinzător; societăţile 
comerciale; insolvabilitatea; cooperativele etc.; 

e) inexistenţa dualităţii drept civil – drept comercial, în alte 
sisteme de drept, nu înseamnă şi inexistenţa unui drept 
comercial, deoarece dispoziţiile care se aplică exclusiv 
comercianţilor sunt cuprinse în reglementările cu caracter 
unitar ale dreptului privat; 
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f) normele dreptului comercial pot fi aplicate şi dreptului 
civil în măsura în care acestea se dovedesc a fi în folosul 
necomercianţilor. 

Existenţa autonomiei dreptului comercial şi recunoaşterea 
acesteia este impusă de imperativele specifice ale activităţii 
comerciale, cum sunt celeritatea tranzacţiilor, protecţia creditului, 
garanţia executării obligaţiilor comerciale. 

Argumentele invocate, deopotrivă de puternice, explică, de 
altfel, persistenţa în timp a acestei probleme controversate.5 Soluţia 
este diferită chiar în ţările din familia sistemului de drept romano-
germanic, nemaivorbind de familia sistemului de drept anglo-saxon 
în care, conform dreptului englez, „common law” cuprinde materia 
dreptului civil şi comercial, fără distingere între obligaţiile civile şi 
comerciale, iar în S.U.A. adoptarea Codului Comercial Uniform 
exprimă ideea dualismului dreptului privat.6  

Astfel, în unele ţări din familia sistemului de drept romano-
germanic, relaţiile sociale din domeniul activităţii de întreprinzător 
sunt reglementate de către ramuri de drept specifice (Franţa, 
Germania, Portugalia, România, Spania), desemnate prin termeni 
diferiţi (dreptul comercial, dreptul negoţului, dreptul afacerilor), iar 
în altele (Italia, Olanda), după ce au trecut de la concepţia dualistă la 
o reglementare unitară a dreptului privat cuprinsă în Codul civil, 
dreptul comercial este acceptat ca subramură a dreptului civil (în 
1942 Italia a renunţat la codul comercial). 

Emeritul jurist român Mircea Djuvara,7 vorbind despre 
„diviziunile generale ale dreptului”, menţionează: „Dreptul privat 
intern are şi el mai multe ramuri. În general se ocupă, după 

                                                 
5 Stanciu D. Cărpenaru S.D. Drept comercial român. – Bucureşti: ALL BECK, 2001. 
– P.7-10; Pătulea V., Turuianu C. Curs de drept comercial român. – Bucureşti: ALL 
BECK, 2000. – P.5-8 
6 Vonica R.P. Drept comercial: Partea generală. – Bucureşti; Lumina Lex, 2000. – P. 
60-66 
7 Djuvara, M. Teoria generală a dreptului. Izvoare şi drept pozitiv. – Bucureşti: ALL 
BECK, 1999. – P.80 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 12 -

tradiţionala concepţie în această privinţă, de două lucruri: de 
organizarea familiei, pe de o parte, şi de interesele patrimoniale, de 
interesele transformabile în bani, pe de altă parte. Cu alte cuvinte, are 
mai ales de obiect interesele noastre materiale, băneşti. 

Dreptul privat este şi el de mai multe feluri. Mai întâi dreptul 
privat este constituit de dreptul civil. Dreptul civil este dreptul 
comun în această privinţă. Aceasta înseamnă că ori de câte ori o altă 
lege nu derogă, se aplică principiile dreptului civil şi de aceea în 
dreptul civil aflăm toate principiile fundamentale ale dreptului privat. 

Întrucât, însă, dreptul privat se aplică unor împrejurări 
speciale, poate fi ocazia unui drept special. De pildă, în materie 
comercială s-a simţit nevoia unei reglementări speciale, care să 
deroge de la principiile generale de drept civil; acestea din urmă 
rămân a se aplica în materie comercială numai atunci când legea 
comercială nu dispune altfel. În chipul acesta s-a constituit un drept 
comercial, aplicabil în comerţ”. 

Părerea specialiştilor referitoare la problema în cauză se 
divizează, unii menţionând că în ţările care nu au coduri comerciale 
nu se poate vorbi de dreptul comercial ca ramură de drept.8 Alţi 
autori, făcând o analiză a argumentelor invocate în sprijinul fiecărei 
din cele două teze, au ajuns la concluzia că „inexistenţa în unele ţări a 
unui cod comercial nu înseamnă şi inexistenţa unui drept comercial 
ca ramură distinctă a dreptului civil”.9  

În Republica Moldova nu există cod comercial şi, respectiv, 
putem vorbi de o reglementare unitară ca şi în cazul Angliei, Elveţiei, 
Rusiei, pentru că Codul civil al Republicii Moldova conţine prevederi 
generale referitoare la persoanele juridice cu scop lucrativ (societăţile 
comerciale, societăţile cooperatiste), iar totalitatea relaţiilor sociale ce 
apar în cadrul activităţii de întreprinzător sunt reglementate de legi 
speciale. 

                                                 
8 Суханов Е.А. Система частного права // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 11. Право. – 
1994. – №4. – С. 30-31 
9 Pătulea V., Turuianu C, op.cit. – P.6 
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Prin urmare, dreptul comercial constituie totalitatea 
normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi 
personal-nepatrimoniale din sfera activităţii de întreprinzător, 
relaţii care apar între persoane fizice şi persoane juridice care au 
calitatea de întreprinzător (comerciant). 

Obiectul de reglementare. Problema determinării caracterului 
comercial al unui raport juridic sau, mai exact, al unei întregi grupe 
de raporturi juridice este, în fond, problema determinării domeniului 
dreptului comercial. Fiind un drept excepţional,10 dreptul comercial 
ar trebui să aibă un domeniu strict delimitat. Dar atare delimitare a 
fost creată numai prin uzanţe şi, din nefericire, nu a fost niciodată 
clar şi precis conturată. 

Există o puternică şi justificată îndoială că o asemenea 
conturare ar putea fi realizată. Legislaţiile naţionale folosesc în scopul 
menţionat două elemente de distincţie, şi anume: subiecţii de drept 
implicaţi şi actele sau faptele juridice concret săvârşite (activitatea de 
întreprinzător). Dacă se ia în considerare primul element (adică 
subiecţii de drept implicaţi), dreptul comercial va primi aplicare 
numai cu privire la persoanele care au calitatea de сoтerciant 
(întreprinzător). Concepţia fondată pe acest criteriu de distincţie este 
numită subiectivă. Dacă, dimpotrivă, se ia în considerare cel de-al 
doilea element (adică actele sau faptele juridice) normele de drept 
comercial primesc vocaţie de aplicare numai cu privire la actele 
пecesare vieţii coтerciale. Concepţia care promovează acest criteriu 
de distincţie a fost numită obiectivă. 

Astfel, opoziţia dintre cele două concepţii apare ca netă şi 
rămâne doar să optăm pentru una dintre ele. Este numai o aparenţă, 
deoarece delimitarea operată pe baza fiecăruia dintre cele două 
criterii menţionate nu este suficient de bine individualizată. O atare 
individualizare este posibil de realizat numai cu condiţia să existe o 
noţiune precisă a comerciantului, în cazul concepţiei subiective, 
respectiv sa existe o noţiune precisă a actului sau faptului de comerţ, 

                                                 
10Ripert G, Roblot R. Traitй de droit commercial. – Paris: L.G.D.J., 1991. – P. 3 
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în cazul concepţiei obiective. Or, o atare condiţie lipseşte, legislaţiile 
naţionale din diferite ţări nedefinind cele două noţiuni evocate. În 
general, potrivit reglementărilor dreptului pozitiv, indiferent de 
concepţia consacrată în acele reglementări, comerciantul se 
recunoaşte după natura actelor pe care le face, iar natura actelor 
respective este dependentă de calitatea celui care le săvârşeşte. 
Suntem, astfel, prinşi într-un cerc vicios, ce poate fi rupt numai 
printr-o analiză mai profundă a întregii problematici. 

A. Concepţia subiectivă. Din punct de vedere istoric această 
concepţie s-a conturat odată cu regulile de desfăşurare a comerţului, 
statornicite prin practici urmate şi repetate vreme îndelungată în 
corporaţiile de negustori din Evul mediu. A devenit astfel 
tradiţională. Ea se fundează pe premisa desprinsă din realităţile 
acelor timpuri că dreptul comercial este un drept profesional, un 
drept al comercianţilor (un ius тercatoriит). Această premisă este 
reconfirmată şi de realităţile contemporane, căci oamenii ce se 
îndeletnicesc cu comerţul sunt ţinuţi de obligaţii speciale, sunt expuşi 
rigorilor falimentului şi sunt supuşi unei jurisdicţii speciale. 

Potrivit concepţiei subiective, calitatea de comerciant 
(întreprinzător) a celui ce săvârşeşte un anumit act sau fapt juridic 
determină prin ea însăşi caracterul comercial al acelui act sau fapt. 
Majoritatea actelor sau faptelor juridice săvârşite de comercianţi sunt 
exact aceleaşi ca cele produse cotidian în viaţa civilă de persoane care 
n-au calitate de comerciant. Faptul că cele dintâi au natura de acte 
sau fapte de comerţ se datorează exclusiv calităţii de comerciant a 
autorului lor. 

Legislaţiile ce califică drept comerciale actele şi faptele pe baza 
calităţii de comerciant a celui care le săvârşeşte sau a celui implicat în 
efectuarea lor instituie o prezumţie de comercialitate. Potrivit acestei 
prezumţii, sunt acte comerciale toate actele pe care le săvârşeşte un 
comerciant în exerciţiul comerţului său. Această prezumţie legală 
este iuris tantuт şi se fundează pe ideea, conform căreia 
comercialitatea (caracterul comercial) coboară de la persoană spre 
act şi penetrează în substanţa lui.  
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B. Concepţia obiectivă prevede că obiectul dreptului 
comercial îl constituie actele şi faptele de comerţ, indiferent de faptul 
cine le săvârşeşte. Potrivit acestui criteriu, se consideră activitate de 
întreprinzător operaţiile necesare vieţii comerciale, actele şi faptele 
comerciale prin ele însele, făcându-se abstracţie de calitatea aceluia 
care le săvârşeşte. În virtutea acestei premise, comercialitatea urcă de 
la actul comercial prin natura lui la persoana care-l săvârşeşte, 
parcurgând un traseu invers decât cel preconizat în cadrul concepţiei 
subiective. 

Aşadar, în cadrul concepţiei obiective se iau în considerare 
operaţiunile juridice în sine, apreciindu-se că acestea primesc 
incidenţa regulilor speciale în virtutea faptului că sunt acte de comerţ.  

În Republica Moldova, obiectul dreptului comercial se 
determină după sistemul subiectiv. Pornind de la dispoziţiile legale, 
activitatea de întreprinzător poate fi desfăşurată numai de subiecte 
înregistrate în modul stabilit de lege. Sunt subiecte ale activităţii de 
întreprinzător numai persoanele fizice şi persoanele juridice care au 
calitatea de întreprinzător.11 

 
 

1.2. Izvoarele dreptului comercial 
 
Izvoarele dreptului pozitiv sunt de două tipuri: formale şi 

materiale. Această distincţie este esenţială.12 
Izvoarele de drept în sens material desemnează faptul social 

sau factorii de configurare a dreptului. În conţinutul acestor izvoare 
sunt incluse elemente care aparţin unor sfere diferite ale vieţii sociale:  

− factorii de configurare a dreptului (cadrul natural, cadrul 
social-politic şi factorul uman); 

− dreptul natural şi raţiunea umană; 
− conştiinţa juridică; 

                                                 
11 Roşca N. Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: Tipografia centrală, 2004. – P.17 
12 Djuvara M., op. cit. – P. 306 
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− starea economică şi, 
− izvoarele culturale, ideologice etc.13 

Pentru a înţelege semnificaţia izvoarelor formale, trebuie să ne 
gândim că ele reprezintă injocţiuni la adresa interpretului, spre a-i 
determina, printr-o regulă de drept ce i se aduce astfel la cunoştinţă, 
judecata lui în fiecare caz individual.14 

Izvoarele formale desemnează formele specifice de exprimare 
a normelor juridice, adică actele juridice în care sunt concentrate 
aceste norme. Anume acestea se au în vedere când se vorbeşte de 
izvoarele dreptului. 

Drept izvoare ale dreptului comercial merită menţionate mai 
presus de toate actele normative (izvoare scrise), care reflectă specificul 
reglementării relaţiilor ce apar între subiecţii dreptului comercial sau cu 
participarea acestora în legătură cu desfăşurarea de către ei a activităţii 
de întreprinzător. Aceste norme pot fi regăsite în diferite acte normative: 
în coduri comerciale şi un şir de alte acte speciale ce reglementează 
activitatea de întreprinzător, fapt ce poate fi constatat în statele cu 
sisteme de drept ce recunosc dualismul dreptului privat sau în Codul 
civil şi într-un şir de acte normative speciale, ceea ce corespunde 
tendinţei dezvoltării legislaţiei comerciale. 

Alegerea uneia din aceste două opţiuni de sistematizare a 
legislaţiei comerciale este la discreţia legislatorului, ce formează acel 
sistem de drept, în funcţie de starea economică şi politică din ţară şi 
de obiceiurile ei, ce tind a asigura reglementarea efectivă a relaţiilor 
sociale din acest domeniu. 

Legislaţia comercială a Republicii Moldova, la momentul de 
faţă, se dezvoltă după cea de-a doua variantă expusă mai sus, adică 
normele juridice ce reglementează relaţiile de întreprinzător se 
conţin în Codul civil şi într-un şir de alte acte normative speciale. 

                                                 
13 Avornic G., Aramă E., Negru B., Costaş R. Teoria generală a dreptului. – Chişinău: 
Cartier juridic, 2004. – P. 272 
14 Djuvara M., op. cit. – P. 307 
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Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 este legea 
supremă a societăţii şi a statului, motiv pentru care ea stă la baza actelor 
normative ce reglementează relaţiile economiei naţionale. Astfel, 
Constituţia R.M., în art. 9, stabileşte că factorii de bază ai economiei 
Moldovei sunt piaţa, libera iniţiativă şi concurenţa loială. Statul trebuie 
să asigure reglementarea juridică a activităţii economice: libertatea 
comerţului şi a activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, 
crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie, 
inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine 
(art. 126, Constituţia RM). 

Legile. Dreptului comercial în Republica Moldova îi este 
caracteristic faptul inexistenţei unei legi speciale, a unui cod 
comercial ce ar reglementa relaţiile din acest domeniu. Normele 
juridice ce reglementează activitatea de întreprinzător sunt 
răspândite în întreagă legislaţie, purtând denumirea de legislaţie 
economică. Dintre acestea menţionăm: 

1. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845-
XII din 03.01.1992 // M.O., nr. 2/33 din 28.02.1994 

2. Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a 
activităţii de întreprinzător, nr. 235-XVI din 20.07.2006 // 
M.O., nr. 126-130/627 din 11.08.2006 

3. Legea privind bursele de mărfuri, nr. 1117-XIII din 
26.02.1997 // M.O., nr. 70/464 din 25.07.1998 

4. Legea cambiei, nr. 1527-XII din 22.06.1993 // M.O., nr. 
10/285 din 30.10.1993 

5. Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII din 
02.04.1997 // M.O., nr. 38-39/332 din 12.06.1997 

6. Legea cu privire la zonele economice libere, nr. 440-XV din 
27.07.2001 // M.O., nr. 108-109/834 din 06.09.2001 

7. Legea cu privire la protecţia concurenţei, nr. 1103-XIV din 
30.06.2000 // M.O., nr. 166-168/1205 din 31.12.2000 

8. Legea privind investiţiile în activitatea de întreprinzător, nr. 
81-XV din 18.03.2004 // M.O., nr. 64-66 din 23.04.2004 
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9.  Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii nr. 206-XVI din 07.07.2006// M.O., 126-130 din 
11.08.2006 

10. Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi 
organizaţiilor, nr. 1265-XIV din 05.10.2000// M.O., nr. 31-
34-109 din 22.03.2001 

11. Legea cu privire la întreprinderea de stat, nr. 146-XIII din 
16.06.1994 // M.O., nr. 2/9 din 25.08.1994 

12. Legea cu privire la fondurile de investiţii, nr. 1204-XIII din 
05.06.1997 // M.O., nr. 45/397 din 10.07.1997 

13. Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), nr. 1353-
XIV din 03.11.2000 // M.O., nr. 14-15/52 din 08.02.2001 

14. Legea cu privire la grupele financiar-industriale, nr. 1418-
XIV din 14.12.2000 // M.O., nr. 27-28/90 din 06.03.2001 

15. Legea insolvabilităţii, nr. 632-XV din 14.11.2001 // M.O., nr. 
139-140/1082 din 15.11.2001 

16. Legea cu privire la licenţierea unor genuri de activitate, nr. 
451-XV din 30.07.2001 // M.O., nr.108-109/836 din 
06.09.2001 

17. Legea cu privire la leasing, nr. 59-XVI din 28.04.2005 // 
M.O., nr. 92-94/429 din 08.07.2005 

18. Legea privind mărcile şi denumirea de origine a produselor, 
nr. 588-XIII din 22.09.1995 // M:O., nr. 8-9/776 din 
08.02.1996 etc. 

Codul civil al R.M., nr. 1107/2002 este actul normativ care 
unifică normele generale şi speciale ale dreptului privat, ce 
reglementează activitatea de întreprinzător. Codul civil ocupă locul 
central în cadrul izvoarelor dreptului comercial, fiind acel act 
normativ care asigură întreprinzătorului cele mai stabile condiţii de 
activitate, în jurul căruia sunt grupate legile speciale şi actele 
normative subordonate legii care reglementează activitatea de 
întreprinzător. Art. 2 al Codului civil stabileşte că subiecte ale 
raporturilor juridice civile sunt persoanele fizice şi persoanele 
juridice care practică, precum şi cele care nu practică activitatea de 
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întreprinzător. Codul civil, ca izvor al dreptului comercial, cuprinde 
în sine o totalitate de norme juridice ce reglementează statutul 
întreprinzătorilor, relaţiile dintre aceştia sau cu participarea lor. Pot 
fi menţionate următoarele articole ale Codului civil: activitatea de 
întreprinzător a persoanei fizice (art. 26, Cod civil al RM); societăţile 
comerciale (art. 106-170, Cod civil al RM); cooperativele (art. 171-
178 Cod civil al RM); întreprinderile de stat şi întreprinderile 
municipale (art. 179, Cod civil); reprezentarea comercială (art. 258 
Cod civil al RM); clauzele contractuale standard (art. 712-720); 
vânzarea-cumpărarea întreprinderii ca un complex patrimonial (art. 
817-822); leasing-ul (art. 923-930); franchising-ul (art. 1171-1178); 
intermedierea comercială (art. 1190-1198); agentul comercial şi 
comisionarul profesionist (art. 1199-1221). 

Efectele tratatelor în ordinea internă. Până acum s-a vorbit de 
actele normative ca izvoare principale ale dreptului comercial, însă 
reglementarea activităţii de întreprinzător se face nu numai de actele 
normative (legislaţia internă), dar şi de normele dreptului 
internaţional şi de uzanţele comerciale. 

Tratatele prevăd obligaţii pentru state. Cu toate acestea, 
majoritatea tratatelor sunt destinate să producă efecte pentru 
persoanele fizice şi juridice ale acestor state. Pentru a produce 
asemenea efecte, s-a pus problema transformării tratatelor în norme 
de drept intern, aplicabile persoanelor fizice şi juridice, mai ales în 
cazul în care tratatele nu sunt, potrivit modului în care sunt 
redactate, direct aplicabile în dreptul intern. În teorie, această 
problemă este tratată în cadrul tezelor moniste şi al celor dualiste 
privind raporturile dintre dreptul intern şi dreptul internaţional.15 

În practică, însă, fiecare stat rezolvă problema aplicării tratatelor, 
în dreptul său intern, potrivit dispoziţiilor sale constituţionale. Astfel, în 
unele state tratatele sunt încorporate în dreptul intern în mod implicit, 

                                                 
15 Anghel I. M. Tratatul internaţional şi dreptul intern. – Bucureşti: Lumina 
Lex,1999. – P. 15-20; David Ruziй Droit international public. – Paris: DOLLOZ, 
2002. – P. 12 
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prin ratificarea lor, respectiv prin legea de ratificare, ele dobândind 
valoare egală legilor interne sau fiind superioară acestora. În alte state, 
tratatele nu sunt încorporate în dreptul intern prin ratificare; pentru a 
face parte din dreptul intern, este necesară adoptarea unei legi care să 
transpună clauzele tratatului în norme de drept intern.  

În Republica Moldova, am putea menţiona că aceste criterii sunt 
combinate. Conform legislaţiei R.Moldova,16 dispoziţiile tratatelor 
internaţionale care, după modul formulării, sunt susceptibile de a se 
aplica în raporturile de drept fără adoptarea actelor normative speciale, 
au caracter executoriu şi sunt direct aplicabile în sistemul juridic şi 
judiciar ale Republicii Moldova. Pentru realizarea celorlaltor dispoziţii 
ale tratatelor, se adoptă acte normative corespunzătoare. 

În ceea ce priveşte efectele tratatelor încheiate de Moldova, 
potrivit Constituţiei, statul moldovean se obligă să respecte Carta 
ONU şi tratatele la care este parte. În domeniul drepturilor omului, se 
merge mai departe, prevăzându-se că, în caz de neconcordanţă între 
pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la 
care Republica Moldova şi legile ei interne este parte, prioritate au 
reglementările internaţionale. Totodată, Constituţia prevede că 
intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinând dispoziţii 
contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia.17 

Odată cu adoptarea Codului civil în 2002, a fost recunoscută ca 
izvor de drept uzanţa comercială.  

Conform art. 4 al Codului civil al R.M., uzanţa reprezintă o 
normă de conduită care, deşi neconsfinţită de legislaţie, este general 
recunoscută şi aplicată pe parcursul unei perioade îndelungate într-
un anumit domeniu al raporturilor civile. Uzanţa se aplică numai 
dacă nu contravine legii, ordinii publice şi bunelor moravuri. 

Uzanţele comerciale sunt nişte practici sau reguli de conduită, 
odată convenite şi aplicate o perioadă de timp de un anumit număr 

                                                 
16 A se vedea Legea R.M. privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova nr.595-
XIV din 24.09.1999// Monitorul Oficial al R.M. nr.24-26 din 02.03.2000, art.20 
17 Constituţia R.M., art.4, 8 
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nedefinit de parteneri comerciali, care au fost expres sau tacit 
acceptate şi aplicate apoi şi care, în funcţie de natura lor, pot prezenta 
sau nu caracter de izvor de drept.18 

Uzanţele comerciale pot fi clasificate după aplicabilitatea lor în 
spaţiu şi după sfera pe care o cuprind în: generale (aplicabile pentru 
toate ramurile comerciale), speciale (aplicabile numai într-o ramură a 
activităţii comerciale, cum ar fi în comerţul cu cafea) şi locale 
(aplicabile numai în anumite locuri sau porturi maritime). 

Uzanţele generale se aplică la întregul ansamblu de relaţii 
comerciale. Aşa este, de exemplu, uzanţa potrivit căreia atunci când 
din contractul comercial lipseşte o stipulaţie privind calitatea mărfii, 
această calitate se determină la parametrii calităţii locale şi 
comerciale, în armonie cu uzanţele ce definesc concurenţa loială.19 

După criteriul forţei juridice, uzanţele pot fi: normative 
(numite şi legale sau de drept) şi convenţionale (numite şi 
interpretative). Uzanţele normative, pe lângă particularităţile juridice 
ale uzanţelor, în general, mai conţin un element de natură subiectivă 
(psihologică), care constituie o condiţie specifică pentru ca ele să 
obţină un caracter de izvor de drept. 

Legea asupra vânzării de mărfuri, nr. 134-XIII din 03.06.94,20 
prevede că un contract se interpretează prin identificarea intenţiilor 
fiecărei părţi şi prin scopul urmărit în contract, ţinându-se cont de 
comportamentul părţilor, de practica comercială, de uzanţele şi obiceiurile 
din operaţiunile de afaceri. Astfel, aplicarea dreptului nostru, ca lege a 
unui contract (lex coпtractus), poate însemna, în aceste condiţii, 
considerarea uzanţei drept un izvor de drept. Însă, în practică, este greu de 
dat un exemplu de uzanţă comercială care se aplică permanent în 
Republica Moldova. Cel mai frecvent utilizate sunt Regulile INCOTERMS 
1990, elaborate de Camera Internaţională de Comerţ din Paris. 

 
                                                 
18 Băieşu V., Căpăţână I. Drept internaţional privat. Note de curs. – Chişinău: 
Garuda-art., 2000. – P. 40 
19 Gribincea L. Dreptul comerţului internaţional. – Chişinău: Reclama S.A, 1999. – P. 51 
20 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 17/177 din 08.12.1994 
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1.3. Principiile dreptului comercial 
 
Cuvântul principiu vine de la latinescul „principium”, care 

înseamnă „început”, “obârşie”, având şi sensul de element 
fundamental. 

Vorbind despre principii, se are în vedere aspectul normativ, 
pentru că în ultimă instanţă ele sunt norme juridice de o mare 
generalitate, de care trebuie să se ţină seama atât la elaborarea 
dreptului, cât şi la aplicarea lui. S-ar putea spune că cele mai generale 
şi fundamentale principii ale dreptului coincid cu valorile sociale 
promovate de drept. Aceasta nu face decât să consolideze rolul 
valorilor, dându-li-se forţă normativă. 

Putem spune, deci, că principiile dreptului direcţionează 
întregul sistem de reglementări juridice.21 

Un rol important în reglementarea comerţului, în dezvoltarea 
şi interpretarea dreptului comercial revine principiilor generale ale 
acestuia. Se face distincţia între principiile generale ale dreptului, 
principiile generale ale dreptului civil aplicabile şi în dreptul 
comercial şi principiile speciale ale dreptului comercial. 

I.  Principiile generale ale dreptului sunt acele idei directoare 
extrase din dispoziţia Constituţiei sau deduse pe cale de 
interpretare, cum sunt: principiul legalităţii (art. 1 şi 7); 
principiul egalităţii în faţa legii (art. 16), principiul 
neretroactivităţii legii (art. 22), principiul exercitării 
dreptului cu bună credinţă (art. 55). Acestea sunt principiile 
de drept, deoarece rezultă din Constituţie şi răspund unor 
nevoi care se impun în viaţa juridică. Odată stabilite, aceste 
principii pot contribui la crearea şi aplicarea viitoare a unei 
norme juridice.22 

                                                 
21 Avornic G., Aramă E., Negru B., Costaş R op. cit. – P. 339-341 
22 Vonica R. P. Drept comercial: Partea generală. – Bucureşti: Lumina Lex, 2000. – 
P.153 
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II.  Principiile generale ale dreptului civil. De asemenea, sunt 
aplicabile în dreptul comercial şi principiile generale ale 
Dreptului civil, dintre care menţionăm: principiul 
recunoaşterii mai multor forme de proprietate, a egalităţii lor 
juridice, principiul inviolabilităţii proprietăţii (art. 1, Cod 
civil al RM), principiul libertăţii contractuale (art. 1, Cod 
civil al RM). 

III.  Principiile speciale ale dreptului comercial. În dreptul 
comercial, doctrina recunoaşte ca principii speciale ale 
acestuia următoarele: principiul libertăţii activităţii de 
întreprinzător, principiul concurenţei loiale, principiul 
libertăţii comerţului, principiul reglementării activităţii de 
întreprinzător din partea statului. Aceste principii, fiind 
deducţii logice trase din interpretarea ştiinţifică a normelor 
legale, sunt cuprinse în acestea, neavând existenţă şi 
autoritate proprie. 

 
1. Principiul libertăţii activităţii de întreprinzător. Acest 

principiu este consfinţit în art. 9 şi 126 ale Constituţiei R.M., însă 
într-o formă puţin diferită. Astfel, art. 9 prevede: „piaţa, libera 
iniţiativă economică, concurenţa loială sunt factorii de bază ai 
economiei, iar art. 126: „statul trebuie să asigure libertatea 
comerţului şi activităţii de întreprinzător”. 

Reieşind din prevederile art. 9 şi 126 ale Constituţiei R.M., 
întreprinzătorii pot desfăşura orice afacere în orice sferă a activităţii 
de întreprinzător, în orice formă organizatorico-juridică prevăzută 
de lege, cu folosirea patrimoniului propriu şi cu atragerea bunurilor 
şi drepturilor patrimoniale de la alte persoane, pot să-şi aleagă 
independent genurile de activitate, să dispună liber de beneficiile 
obţinute în urma activităţii lor după achitarea impozitelor şi altor 
plăţi obligatorii. Însă această libertate este limitată în măsura în care 
este asigurată protecţia intereselor statului şi societăţii. 
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2. Principiul concurenţei loiale. Libera concurenţă constă în 
dreptul agentului economic de a folosi în competiţia pe piaţa liberă 
mijloacele şi metodele proprii pentru menţinerea şi dezvoltarea 
comerţului, atragerea, păstrarea şi creşterea clientelei în scopul 
obţinerii unui profit cât mai mare. 

Concurenţa care respectă normele de conduită pe piaţă, 
impusă de deontologia profesională şi este conformă cu practicile 
constituite în materia industrială sau comercială, este denumită 
concurenţă licită sau onestă.23 

Concurenţa dintre agenţii economici trebuie să se desfăşoare 
cu respectarea a două reguli de bază: exercitarea cu bună-credinţă a 
activităţii economice; respectarea uzanţelor comerciale oneste în 
activităţile economice; obligativitatea respectării, în competiţie, a 
unui minimum de moralitate. Prin depăşirea acestor limite, 
concurenţa devine neloială şi angajează răspunderea celui care a 
săvârşit asemenea acte. 

 
3. Principiul libertăţii comerţului, denumit libertatea de a 

revinde pentru a câştiga, este premisa esenţială pentru desfăşurarea 
normală a circulaţiei bunurilor, a valorilor şi cunoştinţelor, fiind 
consacrat în art. 126, al. 2 din Constituţie ca o obligaţie fundamentală 
a statului. Acest principiu exprimă nevoia de a înlătura orice obstacol 
de ordin economic, vamal, fiscal, de natură să incomodeze şi să 
împiedice această circulaţie pentru participanţii la comerţ. 

Principiul libertăţii comerciale, care a înlăturat monopolismul 
de stat, constă în primul rând în capacitatea recunoscută de lege 
persoanelor fizice şi juridice de a fi subiecte de drept comercial. 

 
4. Principiul reglementării activităţii de întreprinzător din 

partea statului. Reglementarea economiei şi activităţii de 
întreprinzător din partea statului se efectuează în orice ţară, dar 

                                                 
23 Căpăţână O. Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa onestă. – Bucureşti: 
Lumina Lex, 1992. – P. 86 
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diferite sunt formele şi metodele acestei reglementări, care sunt 
determinate de situaţia politică, de nivelul dezvoltării economice şi 
sociale, tradiţiile istorice, specificul naţional, precum şi de alţi factori. 

Controlul statului asupra activităţii de întreprinzător se 
realizează, în principal, prin licenţe de import-export, diferite 
autorizaţii pentru exercitarea activităţii de întreprinzător şi alte 
mijloace financiar-bancare prin care statul intervine în relaţiile 
economice, în cazurile prevăzute de lege. Esenţialul acestei intervenţii 
a statului constă în asigurarea echilibrului dintre interesele personale 
ale întreprinzătorilor şi interesele publice ale statului şi societăţii. 
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Tema 2. 
ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR. 

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE 
ÎNTREPRINZĂTOR 

 
1. Noţiunea activităţii de întreprinzător  
2. Rolul statului în activitatea de întreprinzător 
3. Obligaţiile întreprinzătorilor 

 
 

„Datorăm cina noastră atenţiei cu care măcelarul, 
berarul şi brutarul îşi urmăresc propriul interes, 

dar nu bunăvoinţei lor”. 
Adam Smith, „Avuţia naţiunilor” (1776) 

 
 

2.1. Noţiunea activităţii de întreprinzător 
 
Aceste cuvinte (din motto) au fost scrise de marele economist 

Adam Smith acum mai bine de 200 de ani. De atunci, cea mai mare 
parte a lumii a cunoscut o perioadă de prosperitate nemaiîntâlnită. 
Astăzi, în ţările industrializate, oamenii pot cumpăra mult mai multe 
produse decât cele strict necesare traiului (alimente, îmbrăcăminte, 
locuinţă). Încălţămintea sport de calitate superioară, maşinile de 
spălat la preţuri rezonabile, transporturile aeriene rapide în orice 
parte a lumii sunt exemple ale unei uimitoare diversităţi de bunuri şi 
servicii care au devenit componente ale vieţii noastre zilnice. O 
creştere rapidă a nivelului de trai au înregistrat, în ultimii ani, şi ţările 
în curs de dezvoltare. 

Această prosperitate generală a adus, oare, o viaţă fericită şi 
îndestulată pentru toţi locuitorii ţărilor bogate? Nicidecum. 
Majoritatea oamenilor se luptă încă să-şi îmbunătăţească starea 
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materială. Firmele se luptă între ele pentru a-şi face clienţi, creând 
produse noi şi mai ieftine. Muncitorii concurează pentru locurile de 
muncă, pentru obţinerea unor titluri universitare şi pentru 
perfecţionarea pregătirii profesionale, în speranţa că vor beneficia 
astfel de un avantaj pe piaţa muncii. Chiar şi naţiunile concurează, 
aplicând politici macroeconomice şi comerciale care să le ofere un 
avantaj economic concurenţial. 

De fapt, concurenţa s-a intensificat. Trăim în era pieţelor 
globale, în care banii şi mărfurile circulă mai uşor peste graniţele 
naţionale. În trecut, concurenţii se găseau în josul străzii şi în oraşul 
vecin, acum ei se pot găsi în cealaltă parte a lumii, în Malaezia, China 
sau Brazilia. Pentru prima oară în istorie, toată lumea respectă 
aceleaşi reguli: regulile economiei globale de piaţă. 

Este foarte uşor să spui că economia funcţionează de la sine. 
Când mergi la cumpărături, produsele pe care le doreşti – pâine, 
carne sau banane – se află pe rafturile magazinelor. Plăteşti, mergi 
acasă şi consumi. Ce poate fi mai simplu?  

Privind lucrurile cu mai multă atenţie, vei vedea, însă, vasta 
reţea de activităţi economice ce trebuie să se desfăşoare pentru ca 
mărfurile să ajungă pe rafturi. Produsele alimentare pot trece printr-un 
număr de 5-10 verigi până să ajungă la cumpărător. „Călătoresc” luni 
în şir de la un capăt al lumii la altul, trecând pe la diverşi producători, 
fabrici de prelucrare sau ambalare, transportatori, angrosişti şi 
detailişti. Este aproape o minune că alimentele sunt produse în 
cantităţile corespunzătoare, că sunt transportate la locul potrivit şi 
ajung în forma adecvată pentru a fi servite la masă. Adevărata minune 
este că acest sistem funcţionează fără constrângerea sau controlul 
nimănui. În schimb, milioane de firme şi consumatori se angajează 
efectiv în operaţiuni comerciale, acţiunile şi scopurile acestora fiind 
coordonate în mod invizibil de către un sistem de preţuri şi pieţe. 
Nimeni nu decide câţi pui trebuie să se producă, unde să fie dusă 
marfa sau care magazin să fie deschis. Şi, totuşi, alimentele se găsesc în 
magazin atunci când doreşti să le cumperi.  
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Nu este vorba aici numai de alimente: pieţele fac minuni 
similare pretutindeni în jurul nostru, în fiecare clipă – trebuie numai 
să avem grijă să observăm modul cum funcţionează economia. 

În orice moment există oameni care cumpără şi oameni care 
vând; firmele creează produse noi, în timp ce guvernele adoptă legi 
referitoare la cele vechi; companiile străine deschid fabrici la noi în 
ţară, în timp ce firmele noastre îşi vând produsele în străinătate. Şi, 
totuşi, în mijlocul acestui tumult, pieţele rezolvă în mod constant 
problema ce, cum şi pentru cine se vinde. 

Este vorba de noţiunile „nevoi” şi „resurse”, deoarece anume 
aici se formează orice activitate economică. „Activitatea economică, 
una din formele activităţii umane, are drept scop final crearea 
bunurilor economice, necesare pentru satisfacerea nevoilor 
materiale, sociale şi spirituale ale omului. Ea stă la însăşi temelia 
existenţei şi evoluţiei societăţii”.24 

Pentru dreptul comercial, noţiunea activitate economică este 
prea largă, deoarece prin ea se subînţelege şi activitatea de consum a 
bunurilor. Pe noi, însă, ne interesează numai activitatea de dobândire 
a bunurilor materiale prin acţiuni social-utile de fabricare a 
producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor, 
numită activitate de întreprinzător sau afacere.25 

Activitatea de întreprinzător reprezintă una din principalele 
instituţii şi forţa esenţială de dezvoltare a economiei de piaţă, iar 
întreprinzătorul este subiectul dominant al acestei activităţi. 
Activitatea de întreprinzător, în sensul actual al acestei noţiuni, 
reprezintă fenomenul istoric, apărut la o anumită etapă a dezvoltării 
societăţii, ce coincide cu perioada de formare a capitalismului.26 

Se consideră că baza teoriei afacerilor, în general, şi a 
întreprinzătorului şi a activităţii de întreprinzător, în particular, a 
fost pusă de economistul englez R. Cortilion (1680-1734) şi francezul 

                                                 
24 Moldovanu, D. Economia politică. – Chişinău: Arc, 2001. – P. 13 
25 Roşca N., Baeş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 46 
26 Шамхалов, Ф. Государство и экономика. – Москва: Экономика, 2000. – P. 42 
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J.-B. Say (1760-1832). Cortilion considera întreprinzătorul o 
persoană care, spre deosebire de salariat şi funcţionarul public care 
primesc un salariu stabil, activează pe propriul risc pentru un 
beneficiu instabil. El (întreprinzătorul) realizează procesele de 
producere şi schimb, procură mărfurile la un preţ cu intenţia de a le 
revinde la altul mai ridicat.  

Spre deosebire de R. Cortilion, J.-B. Say punea pe primul plan 
faţă de comerţ activitatea de producere a mărfurilor. În accepţiunea 
sa „întreprinzătorul este persoana care pe propriul risc şi cont şi 
pentru profitul personal produce un anumit bun”. 27 

Economistul austriac I. Şumpeter (1883-1950) „considera 
activitatea de întreprinzător, alături de alţi factori de producţie: 
capitalul, munca şi pământul, drept un factor economic special”.28  

Specialiştii americani K. Makonell şi S. Brew tratează 
activitatea de întreprinzător ca o activitate specifică ce întruneşte un 
şir de cerinţe şi condiţii:29 

1. Întreprinzătorul îşi asumă iniţiativa cumulării resurselor 
de pământ, capital şi muncă într-un proces unic – 
producerea mărfurilor şi serviciilor. 

2. Întreprinzătorul poartă responsabilitate pentru 
hotărârile luate care decid soarta activităţii 
întreprinderii. 

3. Întreprinzătorul este un inovator, persoana care tinde să 
aducă pe piaţă produse noi, noi tehnologii de producere 
şi chiar forme noi de organizare a afacerilor. 

4. Întreprinzătorul este persoana care îşi asumă un risc 
deosebit, deoarece el riscă nu doar cu timpul, munca şi 
reputaţia personală, dar şi cu mijloacele sale investite sau 
ale partenerilor de afaceri ori acţionarilor. 

                                                 
27 Шамхалов, Ф. Государство и экономика. – Москва: Экономика, 2000. – P. 45 
28 Шумпетер, Й. Теория экономического развития. – Москва, 1982. – P. 34 
29 Макконнелл, К., Брю, С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: Том 
1. – Москва, 2004. – P. 38 
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Definiţie. Prin activitatea de întreprinzător se subînţelege 
activitatea de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de 
prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora 
în mod independent, din propria iniţiativă, în numele şi cu riscul 
propriu, sub răspunderea lor patrimonială, în scopul asigurării unei 
surse de venituri permanente (Legea nr. 845/1992, art. 1).30 

În calitate de întreprinzător, după cum reiese din definiţia 
legală, poate activa o persoană fizică sau juridică, care efectuează 
orice gen de activitate economică neinterzisă de lege, precum ar fi: 
producerea bunurilor materiale, intermedierea comercială, 
activitatea de comerţ (vânzarea-cumpărarea), operaţiile cu valorile 
mobiliare etc. 

Persoana fizică, fără a constitui o persoană juridică, poate 
desfăşura activitatea dată, dacă: 

− a obţinut patenta de întreprinzător; 
− a înregistrat o întreprindere individuală; 
− a înregistrat o gospodărie ţărănească. 

Codul civil clasifică persoanele juridice în persoane juridice cu 
scop lucrativ şi persoane juridice cu scop nelucrativ (art. 55), dreptul 
de a desfăşura activitatea de întreprinzător având-o cele cu scop 
lucrativ (societăţile comerciale, societăţile cooperatiste, 
întreprinderile de stat şi municipale). 

Luând în considerare importanţa acestei activităţi, statul 
permite practicarea ei numai după înregistrarea oficială. Prin 
înregistrare se urmăresc mai multe scopuri, dintre care cele mai 
importante sunt: efectuarea unui control asupra persoanei care 
practică activitatea de întreprinzător, contracararea activităţii ilegale, 
ţinerea unei evidenţe statistice în vederea reglementării economiei, 
promovarea politicii de impozitare, informarea publicului asupra 
identităţii şi capacităţii persoanelor înregistrate.31 

                                                 
30 Legea cu privire antreprenoriat şi întreprinderi. – nr. 845 din 03.01.1992 // M.O. al 
R.M. – nr. 2/33 din 28.02.1994  
31 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 49 
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Activitatea independentă presupune libertatea întreprin-
zătorului în alegerea obiectului viitoarei activităţi şi a metodelor de 
lucru, inadmisibilitatea imixtiunii în afacerile private. Întreprinzătorul 
activează din propria voinţă şi în interesul său propriu. 

Activitatea independentă a întreprinzătorului are, totuşi, 
anumite limite, astfel că nu putem vorbi de libertate totală. 
Independenţa lui poate fi limitată de actele normative, dar numai în 
măsura necesară asigurării securităţii statului, ordinii publice, 
sănătăţii, drepturilor şi libertăţilor legale ale altor persoane etc. 

Activitatea din proprie iniţiativă este activitatea care se 
exercită prin propriul spirit de întreprinzător şi propria ingeniozitate. 
Iniţiativa trebuie să fie raţională, întemeiată, reală şi legală. Nimeni 
nu poate fi obligat să practice activitatea de întreprinzător.32 

Activitatea în nume propriu este desfăşurată de întreprinzător 
sub denumirea de firmă proprie, dacă este persoană juridică cu scop 
lucrativ, iar de întreprinzătorul individual sub numele său, care 
trebuie să fie inclus în denumirea de firmă.33 Denumirea de firmă şi 
numele individualizează întreprinzătorul în activitatea sa. 

Activitatea pe riscul propriu şi sub răspunderea patrimonială 
proprie. Riscul activităţii de întreprinzător, spre deosebire de alte 
noţiuni juridice ale riscului, poate fi definit ca activitatea acestuia pe 
piaţă, în condiţiile incerte referitoare la posibilul câştig sau pierdere, 
când cel care ia decizia, nefiind în stare să prevadă faptul dacă va 
obţine profit sau va suferi pierderi, trebuie, totuşi, să opteze pentru 
una din deciziile optime. 

Răspunderea materială a întreprinzătorului este diversă, în 
funcţie de forma organizatorico-juridică, şi intervine atunci când 
activitatea sa este ineficientă sau când nu şi-a onorat obligaţiile. 

Activitatea în scopul asigurării unei surse de venit 
permanent. Activitatea de întreprinzător presupune obţinerea 

                                                 
32 Roşca N., Baieş S. Op. cit. – P. 51 
33 Каленик А.В. Коммерческое право. – Кишинэу: Business Elita, 2004. – P. 25 
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sistematică a unei surse de venit, ca rezultat al unei activităţi 
continue, şi nu ocazionale. 

Genurile activităţii de întreprinzător pot fi deduse din 
definiţia dată la art.1 al Legii nr. 845/1992 cu privire la 
antreprenoriat şi întreprinderi:34 fabricarea producţiei, executarea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor. În definiţie nu a fost indicată cea 
mai răspândită activitate – comercializarea mărfurilor şi a 
produselor. Mai sunt şi alte genuri de activitate reglementate de 
legislaţie: activităţile bancare, de investiţii, operaţiunile cu valorile 
mobiliare, de asigurare etc.35  

În legislaţia altor state acţiunile întreprinse de agenţii 
economici în procesul activităţii lor sunt denumite acte sau fapte 
de comerţ (Franţa, România). 

Producerea mărfurilor este acel tip de activitate economică cu 
caracter general, care are ca obiect transformarea materiilor prime şi 
a materialelor în produse noi cu o valoare mai mare. 

Executarea lucrărilor este activitatea economică prin care 
întreprinzătorul se obligă să îndeplinească, într-un termen stabilit, o 
anumită lucrare, fie din propriul material, fie din materialul 
beneficiarului. Acestea sunt lucrări de construcţii, montaj. 

Prestarea serviciilor este acel gen de activitate economică 
destinată satisfacerii necesităţilor persoanelor fizice şi juridice prin 
acordarea diferitelor servicii: consultative, de transport, de asigurare, 
de deservire socială etc. 

Comercializarea mărfurilor şi produselor. Tot spectrul de 
produse şi servicii sunt destinate, în general, consumatorilor. 
Comercializarea mărfurilor poate fi făcută direct şi nemijlocit de 
către producător prin magazine sau depozite angro proprii ori prin 
intermediari (firme de distribuţie). 

 

                                                 
34 Legea cu privire antreprenoriat şi întreprinderi. – nr. 845 din 03.01.1992 // M.O. al 
R.M. – nr. 2/33 din 28.02.1994  
35 Roşca N. Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 55 
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2.2. Rolul statului în activitatea de întreprinzător 
 
Într-o economie de piaţă ideală, toate bunurile şi serviciile s-ar 

schimba în mod voluntar pe bani, la preţul pieţei. Un asemenea 
sistem exploatează la maximum resursele de care dispune societatea, 
fără intervenţia statului. În realitate, însă, nici o economie nu poate 
funcţiona exclusiv pe baza principiului „mâinii invizibile”.36 Mai 
mult, orice economie suferă de imperfecţiuni, care determină apariţia 
unor fenomene negative, cum ar fi poluarea, şomajul sau sărăcia şi 
bogăţia extremă. 

Din această cauză, nici un stat din lume, indiferent cât de 
conservator ar fi, nu-şi „ia mâinile” în totalitate de pe economia 
naţională. În economiile moderne, statul intervine sub diverse forme 
pentru a remedia defecţiunile apărute în mecanismul de funcţionare 
a pieţei. Activităţi sociale utile, precum exploatarea spaţiului cosmic 
sau cercetarea ştiinţifică, beneficiază de susţinere financiară din 
partea statului. Statul este cel care reglementează unele activităţi, în 
cazul nostru – activitatea de întreprinzător sau le subvenţionează 
(agricultura). În sfârşit, însă nu în ultimul rând, statul impozitează 
veniturile cetăţenilor, redistribuind o parte a acestora către cei 
vârstnici şi nevoiaşi. 

Într-o ţară industrializată modernă, statul se implică în toate 
sferele vieţii economice. Instrumentele pe care acesta le utilizează, 
cu scopul de a influenţa activitatea economică privată, se pot 
împărţi în trei mari categorii:37 

                                                 
36 Cel care a observat pentru prima oară modul de funcţionare a sistemului 
economiei de piaţă a fost Adam Smith. Lucrarea sa „Avuţia naţiunilor” (1776) este 
citită şi astăzi. El este cel care a proclamat principiul „mâinii invizibile”, potrivit 
căruia individul, în dorinţa sa egoistă de a realiza binele personal, este călăuzit de o 
„mână invizibilă” spre realizarea binelui general. Urmărindu-şi propriul interes, el 
promovează de multe ori interesele societăţii într-un mod mult mai eficient decât 
dacă ar fi dorit să facă aceasta cu tot dinadinsul. 
37 Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D. Economia politică. – Bucureşti: Teora, 
2000. – P. 336 
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1. Impozitele, care reduc veniturile şi, prin urmare, 
cheltuielile cu caracter privat (oamenii cumpără mai 
puţine maşini sau mănâncă mai rar la restaurant), 
furnizând resursele necesare sectorului public (pentru 
construcţia de poduri, drumuri etc.). 

2. Cheltuielile, care determină firmele sau lucrătorii să 
producă bunuri şi servicii (serviciile educaţionale, protecţia 
din partea poliţiei) şi transferurile de la buget (pentru 
asigurările sociale şi ajutorarea persoanelor defavorizate), 
care asigură veniturile unei părţi a populaţiei. 

3. Reglementările sau măsurile de control, care permit sau nu 
oamenilor să desfăşoare anumite activităţi economice (de 
pildă, reglementările referitoare la limita în care este 
admisă poluarea, la condiţiile de muncă sau la 
obligativitatea tipăririi pe ambalajele produselor 
alimentare a informaţiilor privind conţinutul nutritiv). 

Putem vorbi aici şi de reglementările în domeniul activităţii de 
întreprinzător prin care statul stabileşte anumite obligaţii agenţilor 
economici, iar aceştia sunt obligaţi să le execute pe toată durata 
activităţii lor. 

 
 

2.3. Obligaţiile întreprinzătorilor 
 
Obligaţia întreprinzătorilor de a obţine licenţe pentru 

activităţile supuse licenţierii. Din momentul înregistrării de stat, 
întreprinderea poate să desfăşoare orice gen de activitate, cu excepţia 
celor interzise de lege. Este prevăzută o listă a tipurilor de activitate a 
căror practicare este permisă doar întreprinderilor de stat, de 
exemplu, tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor naţionale, 
tipărirea valorilor mobiliare, confecţionarea ordinelor şi medaliilor. 
Mai sunt şi genuri de activitate pentru practicarea cărora este nevoie 
de obţinerea unor acte suplimentare, cum este licenţa. 
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Ca instituţie juridică, licenţierea este o intervenţie a statului în 
activitatea economică, o limitare a dreptului la activitatea de 
întreprinzător şi o restrângere a capacităţii civile a subiectelor. Fiind 
o activitate a statului, licenţierea nu numai că autorizează 
întreprinzătorul să practice o anumită activitate economică, dar şi 
exercită faţă de el o funcţie de control, asigurând astfel respectarea 
legalităţii, protecţia drepturilor, intereselor şi sănătăţii cetăţenilor, 
apărarea şi securitatea statului, ocrotirea moştenirii culturale a 
poporului şi a altor interese publice.38 

Licenţa este un act oficial, emis de organul de licenţiere, ce 
confirmă dreptul titularului licenţei de practicare a genului de 
activitate indicat în aceasta pe parcursul unui termen stabilit şi în 
condiţiile respectării obligatorii a condiţiilor licenţei. 

Formularul licenţei este un document de evidenţă strictă. 
Licenţa conţine următoarele date: 

− denumirea autorităţii de licenţiere; 
− seria, numărul şi data eliberării licenţei; 
− denumirea, forma juridică şi de organizare, adresa 

juridică a titularului de licenţă; 
− data şi numărul certificatului de înregistrare de stat a 

întreprinderii, codul fiscal al acesteia; 
− genul de activitate pentru care se eliberează licenţa; 
− termenul de valabilitate a licenţei; 
− semnătura conducătorului organului de licenţiere, 

autentificată prin aplicarea ştampilei acestui organ. 
Camera de Licenţiere este organul de stat abilitat cu eliberarea 

licenţelor. Ea efectuează următoarea activitate: 
− eliberează, reperfectează, suspendă, reînnoieşte şi retrage 

licenţele, recunoaşte nevalabilitatea lor, eliberează copiile 
şi duplicatele de pe acestea; 

− stabileşte condiţiile de licenţiere a genurilor de activitate 
concrete, întocmeşte lista documentelor suplimentare 

                                                 
38 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 65-66 
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prezentate de solicitanţi pentru un anumit gen de 
activitate; 

− organizează controlul asupra respectării de către titularii 
de licenţe a condiţiilor de licenţiere; 

− ţine dosarele de licenţiere şi registrul unic al licenţelor; 
− are alte atribuţii. 

În plus, autorităţi de licenţiere sunt primăria şi prefectura 
localităţii de domiciliu, dar numai pentru licenţierea comerţului cu 
amănuntul al produselor alcoolice şi al transportului de călători, 
intermunicipal, orăşenesc (inclusiv în raza municipiului) şi în 
localităţi de periferie cu mijloace de transport, inclusiv taxiuri. 

Legislaţia Republicii Moldova nominalizează şi alte autorităţi 
de stat, în ale căror atribuţii intră eliberarea licenţelor speciale, 
pentru anumite genuri de activitate, care nu neapărat sunt activităţi 
de întreprinzător: 

1. Ministerul Justiţiei – licenţele acordate notarilor şi 
avocaţilor; 

2. Banca Naţională a Moldovei – licenţele acordate 
instituţiilor financiare; 

3. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – licenţele 
acordate participanţilor profesionali la piaţa valorilor 
mobiliare; 

4. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică – 
licenţele pentru activitatea în domeniul energeticii; 

5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Domeniul 
Telecomunicaţiilor şi Informaticii – licenţele din domeniul 
telecomunicaţiilor şi informaticii, 

6. Consiliul Coordonator al Audiovizualului – licenţele în 
domeniul audiovizualului. 

Procedura de obţinere a licenţei. Pentru obţinerea licenţei se va 
depune o cerere la Camera de Licenţiere, care trebuie să conţină 
următoarele date: denumirea completă a întreprinderii (numele, 
prenumele, adresa şi codul fiscal al persoanei fizice), adresa juridică, 
codul fiscal, genul de activitate supus licenţierii, sediul filialelor (dacă 
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există), lista actelor anexate la cerere, care confirmă abilitatea de a 
desfăşura un anumit gen de activitate. 

La cererea de obţinere a licenţei se anexează următoarele acte: 
1. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (a 

buletinului de identitate al persoanei fizice) autentificată 
la notar; 

2. Adeverinţa în original (sau copia autentificată notarial), 
eliberată de organul teritorial fiscal, ce confirmă lipsa 
datoriilor faţă de bugetul consolidat şi bugetul de stat al 
asigurării sociale; 

3. Alte acte în original (sau copia autentificată notarial), în 
funcţie de condiţiile de licenţiere a unui sau altui gen de 
activitate. 

Camera de Licenţiere nu este în drept să ceară prezentarea 
altor acte decât cele prevăzute de lege şi cele ce depind de condiţiile 
de licenţiere. 

Camera poate refuza acceptarea cererii, dacă:  
− cererea este depusă sau semnată de o persoană care nu 

are atribuţiile respective; 
− actele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor 

legislaţiei.  
 În cazul neacceptării cererii de eliberare a licenţei, persoana ce 

a depus cererea (solicitantul) este informat în scris, indicându-se 
motivele refuzului. O nouă cerere poate fi depusă doar după 
înlăturarea cauzelor care au servit temei pentru refuz. 

Decizia de eliberare a licenţei sau de refuz a eliberării ei se ia de 
Camera de licenţiere în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la 
data depunerii cererii de eliberare a licenţei. Legea privind licenţierea 
unor genuri de activitate nr. 451/200139 prevede doar două temeiuri 
privind respingerea cererii de eliberare a licenţei: 

1) neautenticitatea datelor din documentele prezentate de 
solicitant; 

                                                 
39 M.O. al R.M. – nr. 108-109/836 din 06.09.2001 
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2) neîncadrarea solicitantului de licenţă în condiţiile de 
licenţiere. 

Dacă refuzul a fost dat având la bază primul temei, o nouă 
cerere poate fi depusă nu mai devreme de trei luni de zile după data 
adoptării deciziei privind refuzul de eliberare a licenţei. 

Dacă refuzul de eliberare a licenţei are ca motiv neîntrunirea 
condiţiilor de licenţiere, o nouă cerere de eliberare a licenţei poate fi 
depusă după înlăturarea cauzelor care au dus la primirea refuzului. 

Sfera de acţiune a licenţei. Licenţele eliberate de Camera de 
Licenţiere sunt valabile pe întreg teritoriul R.M., iar licenţele eliberate 
de autorităţile administraţiei publice locale sunt valabile pe raza 
jurisdicţiei lor. În afara hotarelor R.Moldova licenţa este valabilă în 
corespundere cu acordurile internaţionale la care Moldova este parte. 

Termenul de valabilitate al licenţei. Licenţa se eliberează pe un 
termen de un an, pentru următoarele genuri de activitate: 

− activitatea legată de jocurile de noroc: organizarea şi 
desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, 
exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti, 
stabilirea mizelor la competiţiile sportive; 

− importul alcoolului etilic, importul şi (sau) 
comercializarea angro a producţiei alcoolice şi a berii 
importate; 

− comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi 
(sau) a berii; 

− importul şi (sau) prelucrarea tutunului, fabricarea şi 
comercializarea angro a produselor din tutun şi (sau) 
comercializarea angro a tutunului fermentat şi a 
produselor din tutun; 

− comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun. 
Licenţa se eliberează pe un termen de 3 ani pentru acti-

vităţile de: 
− fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii sau 

păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a 
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producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii 
autohtoni; 

Licenţa se eliberează pe un termen de până la 25 ani pentru 
activităţile de: 

− producerea şi (sau) furnizarea, transportarea, 
distribuirea energiei electrice; 

− furnizarea şi (sau) transportarea, distribuirea gazelor 
naturale. 

Pentru toate celelalte genuri de activităţi licenţele se eliberează 
pe un termen de cinci ani. 

Suspendarea şi retragerea licenţei. Camera de licenţiere este în 
drept să suspende licenţa, dar pe un termen ce nu depăşeşte 6 luni de 
zile, doar în cazul: 

1. Nerespectării de către titularul de licenţă a prescripţiei 
privind lichidarea încălcării condiţiilor de licenţiere în 
termenul stabilit; 

2. Pierderii parţiale sau temporare de către titularul de 
licenţă a capacităţii de a desfăşura genul de activitate 
licenţiată. 

Drept temeiuri de retragere a licenţei de către Camera de 
licenţiere pot servi: 

− cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia; 
− lichidarea întreprinderii; 
− neachitarea de către titularul de licenţă a impozitelor; 
− depistarea unor date neautentice în documentele 

prezentate pentru obţinerea licenţei; 
− stabilirea faptului de transmitere a licenţei altei persoane 

în scopul desfăşurării genului de activitate stipulat în 
licenţă; 

−  nu au fost înlăturate, în termenul stabilit, cauzele care au 
dus la suspendarea licenţei; 

− nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea 
încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere. 
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După retragerea licenţei, titularul căruia i s-a retras licenţa 
poate depune o nouă cerere de eliberare a licenţei pentru acelaşi gen 
de activitate doar după expirarea a 6 luni de la data deciziei de 
retragere a licenţei. 

 
Obligaţia de ţinere şi organizare a contabilităţii 
Persoanele fizice şi juridice care practică activitatea de 

întreprinzător sunt obligate prin art. 5 al Legii contabilităţii, nr. 
426/1995, să organizeze şi să ţină contabilitatea proprie a activităţii 
comerciale pe care o desfăşoară. Este o obligaţie instituită, în primul 
rând, în interesul propriu al comerciantului, care trebuie să cunoască 
situaţia financiar-contabilă a afacerilor sale şi, pe de altă parte, în 
controversele cu alţi comercianţi îi procură probele necesare pentru 
dovedirea drepturilor sale.40  

Această obligaţie este prevăzută de lege şi în interesul general, 
întrucât contabilitatea permite, în caz de încetare de plăţi, 
cunoaşterea situaţiei economico-financiare a întreprinderii, activul şi 
pasivul, constituind totodată şi un mijloc de probă a operaţiilor 
comerciale. Contabilitatea este indispensabilă organelor financiare 
ale statului, în scopul verificării declaraţiilor fiscale ale comercianţilor 
şi combaterii fraudelor. În baza înregistrărilor făcute în registrele 
contabile şi evidenţei contabile, organele financiare stabilesc 
impozitele şi taxele ce urmează să fie achitate de către comercianţi.41 

Contabilitatea reprezintă un sistem complex de evidenţă, 
informare şi gestiune, în baza căruia să determină indicatorii necesari 
pentru întocmirea declaraţiilor, altor documente utilizate în vederea 
calculării şi achitării impozitelor, efectuării decontărilor. Ca 
instrument principal al gestiunii patrimoniului, stocării şi analizei 
rezultatelor obţinute, contabilitatea trebuie să asigure: 

a) înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi 
păstrarea informaţiei cu privire la patrimoniu, 

                                                 
40 Vonica R.P. Drept comercial. Partea generală. – Bucureşti, 2000. – P. 660 
41 Georgescu L.G. Drept comercial român. – Vol. I. – Bucureşti, 2000. – P. 495 
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cheltuielile de fabricare şi circulaţie, decontările, 
obligaţiile, drepturile şi rezultatele obţinute, utilizate atât 
pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu acţionarii, 
clienţii furnizori, băncile, organele fiscale şi alte persoane 
fizice şi juridice; 

b) controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate, al 
procedeelor de prelucrare utilizate şi al exactităţii datelor 
contabile; 

c) furnizarea informaţiei necesare determinării 
patrimoniului naţional, executării bugetului, precum şi 
întocmirii raportului financiar pe ansamblul economiei 
naţionale. 

Obiectul contabilităţii patrimoniului îl constituie bunurile 
imobile şi mobile, reflectate în expresie naturală şi bănească, bunurile 
cu potenţial economic, mijloacele băneşti, valorile mobiliare, 
drepturile şi obligaţiile patrimoniale, cheltuielile, veniturile şi 
rezultatele obţinute, precum şi circulaţia şi modificările intervenite în 
urma efectuării operaţiunilor patrimoniale . 

Contabilitatea se ţine în limba de stat şi moneda naţională. 
Evidenţa contabilă se ţine în modul stabilit de Legea contabilităţii, de 
Planul de conturi contabile al activităţii contabile a întreprinderilor şi 
de Standardele Naţionale de Contabilitate, adoptate prin ordinul 
Ministerului de Finanţe, nr. 174/1997.  

În funcţie de destinaţia informaţiei şi de categoria de utilizatori, 
se face distincţie între contabilitatea financiară şi contabilitatea de 
gestiune. 

Contabilitatea financiară, o generalizare a datelor contabile 
din rapoartele financiare, se ţine în conformitate cu actele normative 
aprobate de organele competente. Ea se întocmeşte cu o anumită 
regularitate şi se prezintă periodic, sub formă de raport financiar 
organelor de stat competente.  

Contabilitatea de gestiune (managerială) reprezintă un sistem 
de colectare şi prelucrare a datelor aferente cheltuielilor de producţie, 
costului producţiei (lucrărilor, serviciilor) şi rentabilităţii activităţii 
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de întreprinzător. Aceste date sunt de uz intern şi interesează, de 
regulă, administratorul, fondatorul şi, după caz, asociaţii sau 
membrii persoanei juridice. Contabilitatea de gestiune se organizează 
după metode şi procedee elaborate de întreprinzător în vederea 
administrării corecte a afacerilor.42 

Sistemul de procedee de cercetare şi de studiere a activelor, 
pasivelor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor activităţii 
economico-financiare a agentului economic reprezintă metoda 
contabilităţii. 

Agenţii economici pot folosi pentru ţinerea contabilităţii 
următoarele metode: contabilitatea în partidă simplă; sistemul 
simplificat al partidei duble; sistemul complet al partidei duble. 
Aplicarea unei sau altei metode de ţinere a contabilităţii se face în 
funcţie de anumite criterii: numărul mediu anual de angajaţi, 
volumul anual al vânzărilor nete şi valoarea totală a bilanţului. De 
regulă, agenţii micului business ţin contabilitatea în partidă simplă 
sau, după caz, un sistem simplificat al partidei duble. 

Agenţii economici care nu se încadrează în categoria de agenţi 
ai micului business utilizează sistemul contabil complet. 

Întreprinzătorul este obligat să organizeze ţinerea contabilităţii 
la întreprinderea sa. Persoanele fizice şi juridice care practică 
activitatea de întreprinzător ţin contabilitatea prin intermediul 
şefului serviciului contabil, contabilului-şef, directorului financiar 
contabil care, de regulă, trebuie să aibă studii superioare sau medii de 
specialitate, de asemenea pot fi încheiate contracte cu firme de audit, 
care vor asigura evidenţa contabilă cuvenită.  

Administratorul trebuie să creeze condiţiile necesare pentru 
ţinerea corectă a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea la termen a 
rapoartelor financiare, să asigure executarea riguroasă de către toate 
subdiviziunile şi serviciile, care au atribuţii la evidenţă, a cerinţelor 
şefului serviciului contabil privitor la modul de întocmire a 
documentelor şi furnizarea informaţiei pentru evidenţă. 

                                                 
42 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor. – Vol. I. – Chişinău, 2004. – P. 75 
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Evidenţa contabilă se ţine prin intermediul a patru etape, şi 
anume: întocmirea documentelor justificate; sistematizarea 
informaţiei şi completarea registrului contabil; inventarierea şi darea 
de seamă financiară.  

Conform prevederilor legale, documentele justificate sunt acte 
întocmite în scris, care adeveresc sau autentifică operaţiunile 
economice: (contractele, facturile de eliberare sau de recepţionare a 
mărfurilor, dispoziţiile de plată, tabelele de evidenţă), inclusiv 
dispoziţiile şi permisiunile agentului economic.  

Informaţia ce se conţine în documentele justificate, necesare 
pentru înregistrarea contabilă, este acumulată şi sistematizată în 
registre contabile în baza formulelor contabile. Registrele contabile 
servesc întreprinzătorului pentru ca: 

a) numai prin mijlocirea unei contabilităţi regulat ţinute 
poate să-şi dea seama de evoluţia afacerilor şi să ştie cum 
să procedeze pentru a ajunge la scopul scontat; 

b) întreprinzătorul, ţinând registrele de contabilitate în 
modul prescris de lege, le va putea folosi în faţa 
instanţelor judecătoreşti. 

Registrele contabile pot servi şi creditorilor întreprinzătorului 
în cazul procesului de insolvabilitate. Registrele mai au şi o altă 
utilitate din punct de vedere formal, întrucât organele fiscale le 
controlează pentru a stabili impozitele ce trebuie să le plătească 
întreprinzătorul în raport cu câştigurile realizate. 

Inventarierea este o operaţiune de comparare a datelor din 
documentele justificate şi registrele contabile cu obiectele materiale 
deţinute de întreprinzător. 

Prin inventariere se înţelege un ansamblu de operaţiuni de 
constatare a existenţei tuturor elementelor de activ şi de pasiv în 
expresie cantitativ-valorică sau numai valorică, după caz, în 
patrimoniu sau gestiunea întreprinderii la data efectuării acestei 
operaţiuni. Întreprinzătorul este obligat să efectueze inventarierea 
patrimoniului, cel puţin, o dată în an, pentru a verifica veridicitatea 
datelor din contabilitate şi din dările de seamă. 
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Raportul financiar reprezintă o informaţie financiară 
sistematizată despre evenimentele care influenţează activitatea 
întreprinderii şi operaţiile economice. Scopul raportului financiar 
general constă în prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor 
şi creditorilor reali şi potenţiali: despre situaţia financiară a 
întreprinderii, indicatorii activităţii ei, fluxul mijloacelor băneşti, 
resursele economice şi datoriile întreprinderii, componenţa şi sursele 
activelor şi modificările lor. Întreprinzătorul care utilizează sistemul 
simplificat sau sistemul complet al partidei duble este obligat să facă 
rapoarte financiare trimestriale şi anuale. Raportul financiar 
trimestrial include: bilanţul contabil, raportul privind rezultatele 
financiare, raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. Raportul 
financiar anual include: bilanţul contabil, raportul privind rezultatele 
financiare, raportul privind fluxul de capital propriu, raportul 
privind fluxul de mijloace băneşti, anexele la rapoartele financiare, 
nota explicativă la rapoartele financiare.  

 
Obligaţia de a contribui cu taxe şi impozite la cheltuielile 

publice 
Capacitatea statului de a-şi realiza funcţia socială, economică, 

funcţia de respectare a ordinii de drept, funcţia ecologică şi alte aspecte 
ale vieţii statale în mare măsură depinde de mărimea veniturilor de care 
dispune şi care formează bugetul de stat. Iar formarea bugetului, după 
cum se ştie, are loc prin recepţionarea veniturilor provenite din 
impozitarea contribuabililor şi din alte plăţi ale populaţiei. Cadrul 
normativ al Republicii Moldova prevede că subiectele impunerii sunt: 
persoanele fizice şi juridice indiferent de statutul lor. De aici rezultă că şi 
întreprinzătorii sunt supuşi impozitării. 

Una din obligaţiile întreprinzătorilor, stabilită în Legea cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 945/1992, este „onorarea 
obligaţiilor la buget”, ceea ce înseamnă plata în termen a impozitelor 
şi taxelor. 

Codul fiscal defineşte impozitul – o plată obligatorie cu titlu 
gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate sau 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 45 -

concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu 
funcţie de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu 
contribuabilul care a achitat această plată. 

Doctrina susţine că impozitul este o prelevare obligatorie faţă 
de stat în scopul acoperiri cheltuielilor publice stabilite prin lege şi 
fără vreo contraprestaţie directă şi imediată datorată de persoanele 
fizice şi juridice pentru veniturile pe care le obţin sau bunurile pe 
care le posedă.43  

Taxele reprezintă, alături de impozite, cea de a doua categorie 
principală de venituri ale bugetului. Taxele sunt şi ele plăţi băneşti, 
reglementate ca venituri ale bugetului de stat sau ale unor 
colectivităţi publice care, însă, spre deosebire de impozite, sunt 
datorate de acei care beneficiază de anumite servicii, prestări ori alte 
acte sau activităţi ale unor organe sau instituţii publice. 

Impozitele şi taxele obligatorii sunt stabilite în Codul fiscal al 
Republicii Moldova. 

Clasificarea impozitelor. Potrivit art. 6 din Codul fiscal, 
sistemul fiscal in R.Moldova se constituie din impozite şi taxe 
generate de stat şi impozite şi taxe locale. 

Sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat include:  
− impozitul pe venit; 
− taxa pe valoarea adăugată; 
− accizele; 
− impozitul privat; 
− taxa vamală; 
− taxele percepute în fondul rutier. 

Impozitele republicane sunt stabilite de Parlament, iar sumele 
încasate se varsă la bugetul de stat şi la bugetele locale. Precizarea 
cuantumului impozitelor se face şi de legea bugetului de stat pentru 
anul respectiv. 

                                                 
43 Alexandru Armeanic, Victor Volcinschi, Aurel Rotaru, Tudor Gujuman, Eugen 
Tetelea, Iurie Palade „Drept fiscal”, Museum-Chişinău 2001, pag. 27 
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Sistemul impozitelor şi taxelor locale include: 
− impozitul pe bunurile imobiliare; 
− impozitul pentru folosirea resurselor naturale;  
−  taxa pentru amenajarea teritoriului; 
− taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale şi loterii;  
− taxa hotelieră; 
− taxa pentru amplasarea publicităţii (reclamei); 
− taxa pentru dreptul de a aplica simbolica loса1ă;  
− taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale;  
− taxa de piaţă; 
− taxa pentru cazare; 
− taxa balneară; 
− taxa pentru prestarea serviciului de transport auto de 

călători pe rutele municipale, orăşăneşti şi săteşti; 
− taxa pentru parcare; 
− taxa de la posesorii de câini; 
− taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de 

frontieră, care au birouri vamale de trecere a frontierei 
vamale. 

Prezenta clasificare este stabilită de legislator în scopul 
repartizării mijloacelor obţinute din perceperea impozitelor 
bugetelor locale şi de stat. Cuantumul maxim а1 impozitelor locale 
sunt aprobate de Parlament. Autorităţile administraţiei publice locale 
stabilesc cuantumul fix, înlesnirile, modalitatea şi regularitatea de 
încasare a impozitelor. 

Mijloacele băneşti colectate pe baza impozitelor generale de 
stat se folosesc pentru stingerea cheltuielilor generale de stat (de 
exemplu, cheltuielile pentru sistemul apărării de stat, iar taxele locale 
– pentru stingerea cheltuielilor din raza unităţilor administrativ-
teritoriale (de exemplu, cheltuielile pentru întreţinerea bibliotecii). 
Cea mai importantă clasificare a impozitelor este cea care divizează 
impozitele în raport de modul perceperii: impozite directe şi 
impozite indirecte. 
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Impozitele directe se stabilesc şi se plătesc în cadrul unui 
raport direct între contribuabi1u1-debitor şi organele de stat de 
specialitate fiscală care stabilesc şi încasează impozitele, urmăresc 
recuperarea celor neachitate integral la termenele prevăzute de 
reglementările în vigoare. Perceperea directă este instituită pentru 
impozitele care au ca obiect situaţii şi acţiuni personale ale 
cetăţenilor, bunuri mobile şi imobile, venituri, beneficii şi venituri ale 
persoanelor fizice şi juridice etc., care se declară în vederea calculării 
impozitelor şi se plătesc direct de către contribuabilul-debitor 
organului de stat de competenţă fiscală să lе încaseze. Astfel de 
impozite se constituie din: impozitul pe venitul persoanelor fizice, 
impozitul pe beneficiul întreprinderii, taxele încasate pe contractele 
de vânzare, de donaţie, de moştenire, încheiate şi autentificate la 
biroul notarial. 

Impozitele indirecte sunt cele care se percep cu prilejul 
vânzării unor bunuri, mai ales de consum, sau numai al punerii în 
circulaţie a unor bunuri, cu ocazia executării unor lucrări şi prestări 
de servicii etc. Aceste impozite se calculează conform unor norme 
legal instituite în preţurile de vânzare sau de punere în circulaţie a 
bunurilor, ca şi în tarifele lucrărilor şi serviciilor, şi se reţin de către 
agenţii economici care au pus în circulaţie aceste bunuri, plătindu-se 
în contul veniturilor publice. Suportatorii acestor impozite sunt nu 
plătitorii, ci cumpărătorii bunurilor vândute sau puse în circulaţie, 
beneficiarii lucrărilor şi serviciilor, acest fapt justificând denumirea 
de impozite indirecte. Se consideră impozite indirecte şi taxa pe 
valoarea adăugată, taxele vamale, accizele etc. 

Prim intermediul impozitelor, statul poate influenţa direct 
asupra economiei, asupra producerii bunurilor şi prestării serviciilor. 
Pentru cazul în care în ţară s-a creat o cerere lа un anumit produs, 
statul poate reduce ori anula impozitul pentru a da întreprinzătorilor 
posibilitatea de a obţine un beneficiu mai înalt, stimulând astfel 
producţia deficitară. Şi invers, dacă un produs nu este solicitat, 
pentru a micşora producţia se pot mări impozitele interne, stimulând 
exportul acestui produs. 
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Tot cu ajutorul impozitelor se poate proteja piaţa internă a 
producătorilor de intervenţia mărfurilor importate. Astfel, statul se 
implică activ în activitatea economică prin stabilirea de taxe şi 
impozite. 

 
Obligaţia întreprinzătorului de a nu polua mediul 

înconjurător 
Dobândind posibilitatea de a transforma natura, omul nu şi-a 

pus mult timp problema de a proceda raţional, în condiţii normale de 
echilibru şi dezvoltare a vieţii. El a sesizat destul de târziu că este 
creaţia şi creatorul mediului său ambiant, care îi asigură existenţa 
biologică şi, totodată, cea intelectuală. Exploatarea iraţională, în 
primul rând, a resurselor regenerabile (păduri, floră, faună etc.), apoi 
a celor neregenerabile (bogăţii minerale ale subsolului) a accentuat 
efectul nociv al acţiunilor omului asupra naturii. 

Folosindu-se pe scară largă ştiinţa şi tehnologia în scopul 
dezvoltării industriale, s-a ignorat necesitatea păstrării în permanenţă 
a unui echilibru între satisfacerea nevoilor materiale proprii în 
continuă creştere şi protecţia tuturor factorilor mediului 
înconjurător. 

Deteriorarea mediului de către om nu înseamnă, însă, numai 
distrugerea echilibrului ecologic, ci şi apariţia unei reacţii inverse din 
partea mediului astfel modificat asupra omului: noile condiţii de 
mediu sunt mai puţin favorabile pentru viaţa omului, pentru 
desfăşurarea activităţii sale economice. 

Conform art. 32 din Legea privind protecţia mediului 
înconjurător, nr. 1515/1993,44 agenţii economici, indiferent de forma 
de proprietate, sunt obligaţi să întreprindă un şir de măsuri de 
protecţie a apelor, aerului, solului şi subsolului. 

Conform art. 59, Constituţia R.M., protecţia mediului 
înconjurător, conservarea şi ocrotirea monumentelor istorice şi 
culturale constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean. 

                                                 
44 M.O. al R.M. – nr. 10/283 din 30.10.1993 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 49 -

Referitor la dreptul de proprietate reţinem mai întâi obligaţia 
generală de executare a acestui drept cu respectarea cerinţelor de 
protecţie a mediului şi, în primul rând, cu obligaţia de prevenire a 
deteriorării, a poluării acestuia. Din aceasta decurg o serie de obligaţii 
concrete, începând, de exemplu, cu datoria de a utiliza tehnologii cât 
mai curate, de a echipa obiectele poluante cu staţii şi instalaţii de 
epurare, continuând cu interzicerea depozitării ori deversării pe sol, 
în apă sau alţi factori de mediu, de substanţe poluante, a deşeurilor 
sau oricăror alte materiale poluante şi finisând cu obligaţia de a 
restaura factorii de mediu deteriorat şi a despăgubi persoana 
prejudiciată. 

În concluzie putem spune că problemele dezvoltării şi creşterii 
economice nu pot fi separate de cele ecologice. Economia şi ecologia 
se întrepătrund tot mai mult – local, regional, naţional şi global într-
o reţea de cauze şi efecte.  

Relaţia dezvoltare-protecţia mediului este o relaţie între 
prezent şi viitor. Dezvoltarea urmăreşte satisfacerea nevoilor 
generaţiilor prezente, protecţia mediului fiind o investiţie pentru 
generaţiile viitoare. 

 
Obligaţia întreprinzătorului de a desfăşura o activitate în 

limitele concurenţei loiale. Adam Smith45 a recunoscut că 
mecanismul pieţei funcţionează cu cele mai bune rezultate numai în 
condiţiile existenţei unei concurenţe perfecte. Aceasta înseamnă că 
toate bunurile şi serviciile au un preţ şi se schimbă pe piaţă. În plus, 
nici un producător sau consumator nu are o forţă suficient de mare 
pentru a influenţa preţul. 

Conform art. 126, alin. (2) din Constituţia R.Moldova, una din 
obligaţiile statului în domeniul economiei naţionale este asigurarea 
libertăţii comerţului şi protecţiei concurenţei loiale.  

Libertatea comerţului se realizează prin libera competiţie, a 
concurenţei stimulative între comercianţi pentru câştigarea şi păstrarea 

                                                 
45 Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D. Op. cit. – P. 54 
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clientului, pe un sector al pieţei, în scopul rentabilizării propriei 
activităţi.46 Concurenţa se poate dezvolta liber numai într-o economie 
liberală, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi comercianţi, 
în limitele legii şi ale regulilor de morală comercială. Din această 
perspectivă, atitudinea economică şi cea juridică cu privire la 
concurenţă sunt definite prin aceeaşi expresie – libera concurenţă.  

Din punct de vedere juridic, libera concurenţă a fost ridicată la 
rang de principiu principiul liberei concurenţe care are în vedere 
clientela, libertatea preţurilor şi transparenţa pieţei.47  

Clientela este definită ca totalitatea persoanelor fizice şi juridice 
care apelează în mod obişnuit la acelaşi comerciant, adică la fondul de 
comerţ al acestuia, pentru procurarea unor mărfuri şi servicii.48 

Libertatea preţurilor are în vedere că comercianţii 
(întreprinzătorii) sunt în drept să stabilească în mod independent 
preţurile şi tarifele la producţia fabricată sau la serviciile prestate în bază 
de contract cu partenerii (art. 6, alin. (6) Legea, nr. 845/1992.49 Aceeaşi 
lege în art. 9, alin. 6, lit. (a) prevede că „autorităţilor publice li se interzice 
să încheie acorduri şi să dea dispoziţii privind majorarea, reducerea sau 
menţinerea preţurilor şi tarifelor care conduc la limitarea concurenţei”. 

Transparenţa preţurilor, după cum s-a mai menţionat, presupune 
că atât producătorii, cât şi consumatorii dispun de toată informaţia cu 
privire la cerere, ofertă şi preţuri, deoarece numai în asemenea caz 
cumpărătorul poate deţine cel mai bun produs la cel mai bun preţ.  

Concurenţa liberă are în vedere, înainte de toate, exercitarea 
cu bună credinţă a activităţii comerciale. Este o cerinţă prevăzută de 
art. 4, al. 1 al Legii cu privire la protecţia concurenţei, doar că într-o 
formulare puţin diferită „agenţii economici au dreptul la concurenţa 
liberă în limitele prevăzute de legislaţie, ale tradiţiilor şi regulilor de 
corectitudine, de onestitate în afaceri”. 

                                                 
46 Căpăţână, O. Noţiunea concurenţei neloiale // Revistă de Drept Comercial. – 1992. 
– nr. 11. – P. 31 
47 Serra, Y. Le droit francais de la concurence. – Paris: Daloz, 1993. – P. 1-18 
48 Roşca N., Baieş S. Op. cit. – P. 290 
49 M.O. al R.M. – nr. 2/33 din 28.02.1992 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 51 -

În funcţie de instrumentele folosite în lupta cu rivalii, 
concurenţa se împarte în:50  

− loială; 
− neloială. 

Concurenţa loială are loc atunci când agenţii economici în 
relaţie cu rivalii folosesc mijloace legale, în fond economice, 
recurgând la diminuarea preţului şi lansarea unor noi produse.  

Art. 2 al Legii cu privire la protecţia concurenţei defineşte 
concurenţa loială drept întrecerea în care acţiunile independente ale 
agenţilor economici limitează efectiv posibilitatea fiecăruia dintre ei 
de a exercita influenţă unilaterală asupra condiţiilor generale de 
circulaţie a mărfurilor pe piaţa respectivă.  

Concurenţa neloială se caracterizează în mare măsură, prin 
folosirea instrumentelor extraeconomice de pătrundere şi menţinere pe 
piaţă, de ex.: înlăturarea fizică a concurentului, obţinerea (prin legislaţie) 
a unor condiţii privilegiate, exclusive, de desfăşurare a activităţii. 

În funcţie de numărul şi puterea economică a vânzătorilor şi 
cumpărătorilor, de transparenţa pieţei şi modul de formare a 
preţurilor, există 2 tipuri de concurenţă: 

− perfectă; 
− imperfectă. 

Concurenţa perfectă, denumită pură, se caracterizează prin:51 
− Atomicitatea pieţei presupune existenţa unui număr mare de 

vânzători şi de cumpărători, astfel încât nici unul din ei nu 
poate influenţa într-o măsură importantă, prin operaţiunile 
pe care le încheie, nivelul preţului la un anumit produs. 

− Omogenitatea decurge din relativa similitudine calitativă a 
produselor (mărfuri, servicii, lucrări), pe care agentul 
economic le comercializează pe piaţa respectivă. Ca atare, 

                                                 
50 Moldovan, D. Economie politică. – Chişinău: Arc, 2001. – P. 64 
51 Căpăţână, O. Dreptul concurenţei comerciale: Partea generală. – Bucureşti: 
Lumina Lex, 1998. – P. 334-335 
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consumatorii preferă în mod normal, în condiţii cantitativ 
egale, produsul care poate fi obţinut cu preţul cel mai redus. 

− Transparenţa se realizează dacă pe piaţă se constată un 
flux informaţional exhaustiv. Această condiţie implică 
accesul direct, imediat şi complet al consumatorului la 
orice date semnificative, ce privesc caracteristicile fiecărui 
produs şi preţurile corespunzătoare. 

− Mobilitatea factorilor de producţie, prin care se înţelege 
posibilitatea acestora de a se deplasa liber şi în orice 
moment de pe piaţa unui produs pe piaţa altuia, iar atât 
producătorii, cât şi consumatorii pot găsi liber şi 
nelimitat capital şi forţă de muncă de care au nevoie la 
momentul dat. 

− Pluralitatea de opţiuni derivă în mod firesc din coroborarea 
cerinţelor menţionate până acum. Pe o asemenea piaţă, 
consumatorii beneficiază de posibilităţi de alegere, practic 
nelimitate, între mărfurile oferite spre vânzare. 

− Neintervenţia statului echivalează cu libertatea concurenţei. 
Aceasta încetează să mai fie perfectă, de îndată ce, prin măsuri 
administrative, i se aduc restricţii. Rolul statului pe piaţă nu 
poate consta decât în asigurarea condiţiilor optime pentru 
acţiunea spontană a competiţiei economice. 

Există, însă, numeroase motive pentru care o piaţă nu poate fi 
perfect concurenţială. Una din marile deficienţe ale economiei de 
piaţă este provocată de concurenţa imperfectă sau de aşa-numitele 
monopoluri. Dacă, în condiţiile unei concurenţe perfecte, nici un 
vânzător sau consumator nu poate influenţa preţul, concurenţa 
imperfectă apare atunci când unul dintre cumpărători sau vânzători 
poate influenţa preţul unui bun. 

Concurenţa imperfectă contribuie la creşterea preţului cu mult 
peste costuri şi la scăderea volumului achiziţiilor efectuate de 
consumatori sub nivelul de eficienţă.52  

                                                 
52 Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D. Op. cit. – P. 55 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 53 -

În realitate, în aproape toate sectoarele de activitate există 
elemente de concurenţă imperfectă. Economiştii consideră că există 
trei structuri de piaţă ce sunt specifice concurenţei imperfecte:53 

a) monopolul; 
b) oligopolul; 
c) concurenţa monopolistică. 

a) Monopolul este acea situaţie de concurenţă imperfectă care 
se distinge prin următoarele trăsături specifice:  
• Existenţa unei singure firme care vinde şi a multor 

cumpărători care acţionează independent unul de 
altul; 

• Lipsa produselor substituibile; 
• Imposibilitatea intrării altor firme în domeniul 

respectiv de activitate. 
După cum s-a menţionat mai sus, piaţa cu o concurenţă pură şi 

perfectă este astăzi o excepţie. Monopolul este un fenomen destul de 
periculos şi, datorită eforturilor statului, puţin răspândit. Astfel, în viaţa 
reală, în economiile mixte, piaţa este situată între aceste două extreme, 
ceea ce înseamnă că formele cele mai frecvente pe piaţă sunt:54 

• concurenţa oligopolistică; 
• concurenţa monopolistică. 

b) Concurenţa oligopolistică (oligopolul) se caracterizează 
prin existenţa unui număr redus de întreprinderi, care pun 
la dispoziţia unui număr mare de cumpărători un produs 
oarecare. Important de reţinut este faptul că fiecare firmă 
în parte poate influenţa preţul pieţei. 

c) Concurenţa monopolistică este o formă de concurenţă în care 
se confruntă un număr destul de însemnat de firme, dar care 
şi-au diferenţiat produsele din punctul de vedere al calităţii, 
astfel încât fiecare producător reuşeşte să-şi facă fidelă o 
clientelă predispusă să accepte o anumită sporire a preţurilor. 

                                                 
53 Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D. Op. cit. – P. 190-193 
54 Moldovan, D. Op .cit. – P. 67 
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Ea seamănă cu concurenţa perfectă prin faptul că numărul 
ofertanţilor este mare, nici unul neavând controlul absolut asupra 
pieţei. Ea se deosebeşte, însă, de concurenţa perfectă prin faptul că 
produsele vândute nu sunt identice. Deoarece firmele oferă produse 
diferite, preţurile pot varia într-o oarecare măsură.  

Cazul clasic de concurenţă monopolistică îl constituie, de 
exemplu, cel al pieţei desfacerii cu amănuntul a apei minerale sau a 
benzinei. 

Una din tendinţele obiective ale dezvoltării economice este 
concentrarea producţiei şi formarea marilor întreprinderi care, la un 
moment dat, prin semnarea a tot felul de înţelegeri de monopol, 
încep a domina anumite segmente ale pieţei. În acest fel concurenţa, 
ca una din forţele motrice ale progresului economic, este strâmtorată 
sau dispare cu totul. Întrucât concurenţa nu se poate menţine de la 
sine, statul, prin intervenţia sa, este obligat s-o protejeze.  

Legislaţia antimonopol din Republica Moldova începe să se 
formeze odată cu adoptarea în 1992 a Legii cu privire la limitarea 
activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, nr.906/1992,55 şi 
continuă cu adoptarea unei alte legi în acest domeniu Legea cu 
privire la protecţia concurenţei, nr. 1103/2000.56 

În acest sens, Legea privind protecţia concurenţei, nr. 1103/2000, 
în art. 6 menţionează că sunt interzise acţiunile agenţilor economici cu o 
situaţie dominantă pe piaţă, precum şi acţiunile mai multor agenţi 
economici ce deţin în comun o astfel de situaţie care duce sau poate 
duce la limitarea concurenţei şi (sau) la lezarea intereselor unor alţi 
agenţi economici, precum şi ale persoanelor fizice. 

                                                 
55 M.O. al R.M. – nr. 246 din 28.02.1992 
56 M.O. al R.M. – nr. 166-168/1205 din 31.12.2000 
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Tema 3. 
SUBIECŢII DREPTULUI COMERCIAL 

 
1. Noţiuni generale ale subiecţilor de drept comercial 
2. Persoana fizică ca subiect de drept comercial 
3. Persoana juridică ca subiect al dreptului comercial 

 
 

3.1. Noţiuni generale ale subiecţilor  
de drept comercial 

 
Istoria dreptului a înregistrat, în milenara sa existenţă, cazuri 

care ni se par astăzi ciudate, inexplicabile, privitoare la conceptul 
subiectelor de drept: unele fenomene ale naturii sau animale erau 
tratate ca fiinţe titulare de drepturi şi obligaţii în raporturi juridice 
determinate. Aşa, de exemplu, Darius, regele Persiei, după ce marea îi 
înghiţise corăbiile în cursul expediţiei în Sciţia, ordonă să se bată 
valurile în semn de sancţiune. În Evul Mediu, sunt cunoscute cazuri 
când se judecau animalele (câinii, porcii etc.). Concepţia modernă a 
dreptului nu mai reţine asemenea situaţii, omul fiind singurul în 
măsură să participe la raporturi juridice în calitate de subiect. Această 
participare nu rezultă, însă, în mod natural, ea este o calitate pe care 
o acordă statul, fiind detaliat reglementată prin normele de drept. 

Este adevărat, în unele situaţii normele de drept au în vedere 
pagube provocate de animale sau lucruri, stabilind răspunderi sau 
prohibiţiuni în conduita oamenilor în relaţiile lor reciproce cu privire 
la bunuri sau animale. Aşa, de exemplu, art. 1411 şi 1412 din Codul 
civil stabilesc, în acest sens, că pentru fapta animalului răspunde 
proprietarul sau cel care se serveşte de animal, iar pentru prejudiciile 
cauzate prin surparea construcţiei răspunde proprietarul acesteia. 
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Din aceste fapte nu se poate, în nici un caz, trage concluzia că 
normele de drept creează drepturi şi instituie obligaţii animalelor sau 
lucrurilor şi că acestea pot să apară ca subiecte de drept. 

Subiecte ale raportului juridic, respectiv şi ale activităţii de 
întreprinzător nu pot fi decât oamenii, fie individual, fie grupaţi în 
forme organizate. 

Subiecte ale dreptul comercial sunt persoanele fizice şi juridice 
care desfăşoară activitate de întreprinzător, adică au dobândit, prin 
înregistrare sau prin alt mod stabilit de lege, calitatea de 
întreprinzători. 

Deoarece dreptul comercial încorporează şi normele de drept 
public, au calitatea de subiecte şi persoanele juridice de drept public 
care înregistrează, autorizează, licenţiază, supraveghează, controlează 
etc. persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, deţinând 
în aceste raporturi o poziţie dominantă.57 

 
 

3.2. Persoana fizică ca subiect  
de drept comercial 

 
Conform legislaţiei în vigoare, persoana fizică este omul privit 

individual, ca titular de drepturi şi obligaţii. Persoana fizică are dreptul 
să practice activitatea de întreprinzător, fără a constitui o persoană 
juridică, din momentul înregistrării de stat în calitatea de întreprinzător 
individual (Cod civil al RM, art. 26, alin. 1) Odată cu adoptarea legii cu 
privire la proprietate, fiind repusă în drepturile omului proprietatea 
privată, pentru prima dată în R.Moldova îşi găseşte oglindire dreptul 
persoanei fizice de a practica activitatea de întreprinzător, stipulat în 
legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. 

Pentru ca persoana fizică să fie recunoscută ca subiect al 
dreptului comercial, trebuie să dispună de capacitatea juridică care, la 
rândul său, se împarte în capacitatea de folosinţă şi capacitatea de 
                                                 
57 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău, F.E.P., 2004. – P.102 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 57 -

exerciţiu. Conform art. 18 al Codului civil al R.M. – capacitatea de a 
avea drepturi şi obligaţii civile se recunoaşte, în egală măsură, tuturor 
persoanelor fizice. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare la 
momentul naşterii şi încetează odată cu moartea. Spre deosebire de 
capacitatea de folosinţă, capacitatea de exerciţiu presupune 
aptitudinea persoanei de a dobândi prin fapta proprie şi de a exercita 
drepturile civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le 
exercita. Capacitatea de exerciţiu apare la 18 ani. Pornind de la 
dispoziţiile Codului civil al R.M., se permite practicarea activităţii de 
întreprinzător, până la atingerea vârstei de 18 ani, în trei cazuri, şi 
anume: conform art. 20 al Codului civil al R.M. minorul dobândeşte 
prin căsătorie capacitatea deplină de exerciţiu. Al doilea caz este 
atunci când este recunoscută capacitatea de exerciţiu deplină a 
minorului care a atins vârsta de 16 ani, dar care lucrează în baza unui 
contract de muncă sau cu acordul părinţilor, tutorilor, curatorilor, 
practică activitatea de întreprinzător (cazul al treilea). 

Specific pentru recunoaşterea statutului de întreprinzător al 
individului constituie faptul că persoana fizică trebuie să fie 
înregistrată la organele de stat competente. 

Fără înregistrarea de stat, desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător este interzisă şi se sancţionează administrativ şi penal. 
Capacitatea persoanei fizice înregistrate ca întreprinzător individual 
are un spaţiu mai extins decât până la înregistrare. 

În legătură cu extinderea capacităţii, legea instituie o 
prezumţie a profesionalismului în efectuarea de operaţiune, punând 
în sarcina întreprinzătorului obligaţii suplimentare ce privesc 
protecţia drepturilor consumatorului, mediului, desfăşurarea 
afacerilor în limitele concurenţei loiale. 

Dreptul persoanei fizice de a practica activitatea de întreprinzător 
rezultă din capacitatea de folosinţă a persoanei fizice, care se recunoaşte 
în măsură egală tuturor persoanelor fizice. Capacitatea de folosinţă a 
persoanelor fizice este universală, incluzând în sine posibilitatea de a 
dobândi şi exercita orice drepturi şi obligaţii civile. Reieşind din 
caracterul universal al capacităţii de folosinţă, întreprinzătorul 
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individual poate dispune, în baza dreptului de proprietate, de orice bun, 
cu excepţia bunurilor care sunt scoase din circuitul civil sau care se află 
în proprietatea exclusivă a statului. 

Întreprinzătorul individual. Conform art. 26 Cod Civil al 
R.M., persoana fizică are dreptul să practice activitatea de 
întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din momentul 
înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt 
mod prevăzut de lege. 

Indiferent de faptul că legislaţia în vigoare conţine dispoziţii ce 
reglementează în mod diferit aceleaşi relaţii, putem menţiona că 
persoana fizică, ca întreprinzător individual, poate desfăşura 
activitatea de întreprinzător doar dacă: 

a) a înregistrat o întreprindere individuală (Legea, nr. 
845/1992); 

b) a înregistrat o gospodărie ţărănească (Legea, nr. 
1353/2000); 

c) a dobândit patenta de întreprinzător (Legea, nr. 
93/1998). 

O altă posibilitate a persoanei fizice de a desfăşura activitatea 
individuală de întreprinzător, reieşind din legislaţia în vigoare, nu 
există. 

 
Întreprinderea individuală este întreprinderea care aparţine 

cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei 
acestuia, cu drept de proprietate comună. 

Din dispoziţiile art. 13 alin.(2) şi ale art. 14 din Legea cu privire 
la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992 reiese că 
întreprinderea individuală este o activitate, metodic organizată, a 
unui individ care presupune repetiţia profesională a actelor potrivit 
unei organizări sistematice, bazate pe anumite mijloace materiale.58 
Altfel spus, întreprindere individuală este activitatea persoanei fizice 

                                                 
58 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P.111 
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care practică activitatea de întreprinzător în nume propriu şi din cont 
propriu, administrează personal afacerile, emite independent decizii, 
asigură întreprinderea cu cele necesare şi poartă răspundere pentru 
rezultatele ei. 

Pentru constituirea întreprinderii individuale, persoana fizică, 
având capacitate de exerciţiu deplină, întocmeşte o decizie de 
fondare, care trebuie supusă procedurii de autentificare, pentru a 
oficializa intenţia fondatorului de a efectua afaceri şi a asigura 
eventualii creditori de răspunderea nelimitată a fondatorului. 

O persoană poate fonda o singură întreprindere individuală. 
Decizia de fondare a întreprinderii individuale trebuie să conţină: 

− datele de identificare a fondatorului: numele, prenumele, 
data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul, numărul 
actului de identitate; 

− denumirea de firmă a întreprinderii. Conform 
prevederilor art. 14 alin.(5) din Legea nr. 845/1992, în 
firma întreprinderii individuale trebuie să se includă 
cuvintele: „întreprindere individuală” ori prescurtat „Î. I.” 
şi numele, cel puţin, a unui posesor. De pildă, 
„Întreprinderea individuală Rotaru” sau „Î.I. Rotaru”; 

− sediul întreprinderii, care poate fi domiciliul 
fondatorului ori un local închiriat sau cumpărat;  

− data înfiinţării întreprinderii, care este data înscrierii ei 
în Registrul de stat; 

− genul de activitate a întreprinderii; 
− condiţiile reorganizării şi lichidării întreprinderii. 

În prezent, înregistrarea întreprinderii individuale se face 
conform regulilor stabilite pentru persoanele juridice în Legea nr. 
1265/2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi 
organizaţiilor. Dacă pentru practicarea genurilor de activitate se cere 
licenţă, întreprinderea îşi va începe activitatea numai după obţinerea ei. 

Ca formă de organizare a activităţii de întreprinzător 
întreprinderea individuală poate fi utilizată: de comercianţii locali 
care vând mărfuri şi produse cu amănuntul, de proprietarii de mici 
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restaurante, cafenele, magazine de mezeluri, ţigări, băuturi 
răcoritoare şi alcoolice; de prestatorii individuali de servicii: frizeri, 
reparatori de încălţăminte, de aparatură tele-radio, de ceasuri şi 
automobile; de micii producători locali (meşteşugari) de obiecte din 
ceramică, de butoaie, de mobilă din lozie etc. 

Întreprinderea individuală poate utiliza munca salariaţilor. 
Aceştia, producând şi comercializând mărfuri, prestând servicii, 
devin reprezentaţii fondatorului, îi creează drepturi şi obligaţii, iar în 
cazul în care încalcă drepturile consumatorului, răspunderea în faţa 
clientului o poartă fondatorul. Întreprinderea este obligată să 
plătească toate impozitele şi taxele prevăzute de legislaţie. 
Patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile 
personale ale întreprinzătorului, care este obligat să ţină evidenţa 
contabilă a veniturilor obţinute din această activitate, precum şi 
evidenţa cheltuielilor suportate. Evidenţa va fi ţinută numai pentru 
mărfurile şi producţia destinată activităţii economice, dar nu şi 
pentru cele destinate uzului personal. Fondatorul întreprinderii indi-
viduale răspunde nelimitat pentru obligaţiile întreprinderii 
individuale cu tot patrimoniul său, cu excepţia bunurilor care nu pot 
fi urmărite. Ea îşi încetează activitatea la data radierii sale din 
Registrul de stat, pentru care fapt fondatorul depune o declaraţie, 
indicând data la care încetează să activeze ca întreprinzător.  

 
Patenta de întreprinzător 
Una din cele mai simple forme de practicare a activităţii de 

întreprinzător de către persoana fizică din Republica Moldova este 
activitatea practicată în baza patentei de întreprinzător. 

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, 
ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător 
indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. 

Titular al patentei de întreprinzător poate fi orice cetăţean al 
R.Moldova, cetăţean străin sau apatrid, cetăţenia persoanei care 
solicită patenta neavând nici o importanţă. O cerinţă semnificativă, 
în cazul patentei de întreprinzător, este principiul stabilirii de 
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domiciliu, adică locuirea permanentă pe teritoriul R.M. O altă cerinţă 
faţă de titularul de patentă este corespunderea abilităţii personale cu 
cerinţele de calificare necesare pentru practicarea genurilor de 
activitate indicată în patentă. Un aspect important pentru 
desfăşurarea activităţii de întreprinzător în temeiul patentei este lipsa 
necesităţii de înregistrare a activităţii sau de primire a licenţei. Mai 
mult decât atât, titularul de patentă nu cade sub incidenţa cerinţelor 
ce presupun prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, de 
ţinere a evidenţei contabile şi financiare, de efectuare a operaţiunilor 
şi decontărilor de casă. 

În baza patentei de întreprinzător se pot desfăşura numai 
activităţile care sunt indicate în anexa legii cu privire la patenta de 
întreprinzător, nr. 93/1998. 

Pentru a obţine patenta de întreprinzător, persoana fizică 
trebuie să se adreseze cu o cerere la Inspectoratul fiscal teritorial de la 
domiciliu sau din locul în care intenţionează să desfăşoare activitatea 
(sau Primăriei, dacă în localitate nu există oficiu al inspectoratului 
fiscal). La cerere se anexează următoarele acte: actul ce confirmă 
calificarea solicitantului de patentă; autorizarea autorităţii publice 
locale; actele ce confirmă dreptul asupra mijlocului de transport care 
va fi utilizat în activitatea de întreprinzător; contractul de locaţiune 
sau actul de proprietate; contractul de asigurare obligatorie şi bonul 
de plată a taxei pentru patentă.  

Examinarea cererii se efectuează în termen de trei zile, după 
care trebuie să se elibereze patenta. Refuzul privind eliberarea 
patentei solicitantului trebuie să fie motivat. Patenta se eliberează 
pentru o perioadă de o lună sau pe o durată mai mare până la un an 
de zile şi pentru un singur gen de activitate.  

Titularul patentei de întreprinzător este în drept să desfăşoare 
activitatea în baza patentei de întreprinzător pe întreg teritoriul ţării, 
dacă în ea nu este stabilit altfel. În cazul în care patenta este eliberată 
de Primărie, ea e valabilă numai pe teritoriul din jurisdicţia acesteia. 
În baza patentei de întreprinzător pot fi practicate activităţile indicate 
în anexa Legii cu privire la patenta de întreprinzător, nr. 93/1998, ex.: 
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comerţul de amănunt (la tarabe, tejghele, chioşcuri şi în alte încăperi, 
terenuri separate ale căror suprafaţă nu depăşeşte 12 m), producerea 
de mărfuri (confecţionarea articolelor meşteşugăreşti, producerea 
varului), prestările de servicii (transportul auto de călători şi de 
mărfuri, predarea unor disciplini), executarea de lucrări (reparaţia 
locuinţelor, construcţia caselor de locuit, cusutul îmbrăcămintei şi 
încălţămintei) etc. 

Activitatea de întreprinzător individual în baza patentei de 
întreprinzător este impozabilă în felul următor – în fiecare lună 
titularul patentei plăteşte o taxă fixă pentru patentă. Această plată 
conţine următoarele impozite: impozitul pe venit, taxa pentru 
utilizarea resurselor naturale, taxa pentru amplasarea unităţilor 
comerciale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru dreptul 
de transportare a călătorilor, precum şi deducerile în bugetul de stat 
al asigurărilor sociale. 

Titularul patentei de întreprinzător are următoarele obligaţii: 
− să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în 

aceste scopuri de autoritatea administraţia publice locale; 
− să respecte drepturile şi interesele consumatorului; 
− să respecte cerinţele legale impuse celor care desfăşoară 

genul de activitate respectiv, inclusiv normele sanitare, 
antiincendiare; 

− să afişeze patenta sau copiile ei autentificate de notar 
vizibil în locurile unde îşi desfăşoară activitatea de 
întreprinzător persoana fizică. 

La practicarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de 
întreprinzător deţinătorul patentei nu este în drept să angajeze 
lucrători pentru desfăşurarea activităţii, să încheie tranzacţii cu 
întreprinderea individuală a cărei fondator este el sau careva dintre 
membrii familiei sale. 

Încetarea activităţii în baza patentei de întreprinzător se 
efectuează în baza următoarelor condiţii: 

− expirarea termenului pentru care a fost eliberată; 
− renunţarea titularului de patentă; 
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− pierderea capacităţii de muncă; 
− decesul titularului de patentă; 
− aplicarea faţă de titularul patentei a unor sancţiuni 

administrative. 
Titularul de patentă răspunde pentru obligaţiile asumate în 

activitatea de întreprinzător cu tot patrimoniul său, excepţie făcând 
bunurile care, potrivit legii, nu pot fi urmărite (lista bunurilor sunt 
indicate în art. 85 al Codului de executare al RM). 

 
Gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, 

bazată pe proprietatea privată asupra terenurilor agricole (denumite 
în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a 
membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca 
scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, 
comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole. 

Gospodăria ţărăneasca se poate constitui şi dintr-o singura 
persoană fizică. Suprafaţa terenurilor şi mărimea altor bunuri, 
inclusiv arendate, ale gospodăriei ţărăneşti trebuie să asigure 
utilizarea preponderentă în cadrul acesteia (mai mult de 50 la suta 
anual) a muncii personale a membrilor ei. 

Activitatea gospodăriei ţărăneşti este reglementată de Legea cu 
privire la gospodăriile ţărăneşti, de Legea cu privire la antreprenoriat 
şi întreprinderi, de Codul civil, Codul funciar, Codul fiscal, Codul 
muncii şi de alte acte normative. 

Dreptul la constituirea gospodăriei ţărăneşti îl au persoanele 
fizice care au atins vârstă de 18 ani, dispun de capacitate de exerciţiu 
deplină şi posedă teren cu drept de proprietate privată. 

O persoană fizică poate fi fondatorul (membrul) numai al unei 
gospodării ţărăneşti. 

Pentru constituirea gospodăriei ţărăneşti persoana fizică 
trebuie să depună o declaraţie de constituire semnată de fondator şi 
de potenţialii membri ai acesteia în formă autentică. 

În declaraţia de constituire a gospodăriei trebuie să se indice: 
a) denumirea completă şi abreviată a gospodăriei; 
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b) sediul gospodăriei; 
c) numele, prenumele, data naşterii, cetăţenia şi domiciliul 

fondatorului şi al potenţialilor membri ai ei, gradul de 
rudenie al acestora cu fondatorul; 

d) numerele de înregistrare, amplasarea şi suprafaţa, 
conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor în 
proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv 
a terenurilor din extravilan considerate grădini, precum 
şi a terenurilor arendate; 

e) componenţa altor bunuri imobiliare care se transmit în 
proprietate comună membrilor gospodăriei. 

Denumirea gospodăriei ţărăneşti va conţine cuvintele: 
gospodărie ţărănească, numele fondatorului şi sediul gospodăriei. 

Sediul gospodăriei ţărăneşti este în unitatea administrativ-
teritorială de nivelul întâi în a cărei Primărie este înregistrată. 
Gospodăria ţărăneasca va fi înregistrată de către fondatorul ei la 
Primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi în a 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 înregistrare a gospodăriei 
ţărăneşti se prezintă Primăriei alese de fondator. 

Pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti, fondatorul prezintă 
Primăriei: 

a) declaraţia de constituire; 
b) copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de 

proprietate privată al fondatorului şi al potenţialilor 
membri ai gospodăriei asupra terenurilor; 

c) copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după 
caz, autentificate de secretarul Primăriei; 

d) bonul de plată, pe contul Primăriei, a taxei de 
înregistrare a gospodăriei. 

În decursul unei săptămâni din ziua prezentării documentelor, 
Primăria înregistrează gospodăria ţărănească, efectuând înscrieri de 
rigoare în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi eliberează 
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certificatul de înregistrare sau emite o decizie privind refuzul de a 
înregistra gospodăria. 

Decizia motivată a Primăriei privind refuzul de a înregistra 
gospodăria ţărănească se remite fondatorului în scris. 

Administrarea gospodăriei ţărăneşti este efectuată de 
fondatorul ei, iar în cazul eliberării fondatorului din funcţie, de unul 
dintre membri ei care a atins vârsta de 18 ani şi are capacitate de 
exerciţiu deplină, ales de ceilalţi membri ai gospodăriei. 

Conducătorul gospodăriei ţărăneşti are următoarele 
împuterniciri: 

a) reprezintă gospodăria în instanţa de judecată, în relaţiile 
cu alte autorităţi publice, precum şi cu persoane fizice şi 
juridice; 

b) organizează activitatea gospodăriei; 
c) efectuează, în numele gospodăriei, tranzacţii, eliberează 

procuri pentru efectuarea de tranzacţii; 
d) angajează şi eliberează lucrători; 
e) ţine evidenţa timpului de lucru şi a salariilor persoanelor 

care lucrează în bază de contract, efectuează înscrieri în 
carnetul lor de munca, precum şi al membrilor 
gospodăriei; 

f) stabileşte politica de evidenţă în gospodărie, asigură 
evidenţa contabilă şi prezentarea rapoartelor în 
conformitate cu legislaţia; 

g) asigură predarea în arhivă a documentelor de plată a 
salariilor şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat;  

h) exercită alte atribuţii neinterzise de lege. 
 Pot fi membri ai gospodăriei ţărăneşti, în afară de conducător, 

următoarele persoane apte de muncă: soţul (soţia), părinţii, copiii, 
inclusiv adoptivi, fraţii, surorile şi nepoţii lui care au atins vârsta de 
16 ani. Primirea în gospodăria ţărăneasca se face cu acordul 
membrilor ei, iar ieşirea se face la cerere şi nu necesită acordul 
celorlaltor membri ai ei. 
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Membrul gospodăriei ţărăneşti este în drept să vândă, să 
dăruiască sau să înstrăineze în alt mod cota sa din bunurile comune 
exclusiv membrilor gospodăriei sau altor persoane, care nu erau, dar 
au devenit membri ai gospodăriei. Membrii şi angajaţii gospodăriei 
ţărăneşti se bucură de asigurare socială şi de asistenţa socială de stat 
în conformitate cu legislaţia. Gospodăria ţărănească şi membrii ei 
achită impozitele şi taxele în conformitate cu legislaţia. Gospodăria 
ţărănească nu poartă răspundere pentru obligaţiile personale ale 
membrilor ei. Membrii gospodăriei ţărăneşti poartă răspundere 
solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul 
lor, cu excepţia bunurilor care, potrivit Codului de executare, nu fac 
obiectul urmăririi. 

Gospodăria ţărănească este în drept să se reorganizeze prin 
hotărârea membrilor ei sau a instanţei de judecată prin fuziune, 
asociere, separare, divizare sau transformare. Gospodăria ţărănească 
poate fi lichidată în baza hotărârii instanţei de judecată la cererea 
membrilor gospodăriei, a moştenitorului sau a creditorilor. Un drept 
specific societăţilor comerciale, de care dispune şi gospodăria 
ţărănească, este dreptul la asociere, care poate fi realizat în baza 
principiului teritorial sau de producţie.  

 
 

3.3. Persoana juridică ca subiect  
al dreptului comercial 

 
Subiect de drept nu este numai omul izolat, considerat în sensul 

dreptului ca persoană fizică. Viaţa în societate şi multiplele interese 
care nu pot fi satisfăcute prin activitatea singulară a individului l-au 
determinat să intre în diferite colectivităţi. Aceste colectivităţi, 
organizate ca entităţi distincte de membrii care le compun şi sprijinite 
economic pe o masă de bunuri comune în vederea satisfacerii unor 
interese comune, au devenit subiecte de drept de sine stătătoare. Ele 
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sunt persoane juridice sau morale.59 Conform art. 57 al Codului civil al 
R.M., nr. 1107/2002, persoanele juridice sunt de drept public sau de 
drept privat care, în raporturile civile, sunt situate pe poziţii de 
egalitate. 

Statul şi unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane 
juridice de drept public care participă la raporturi juridice civile pe 
poziţii de egalitate cu celelalte subiecte de drept. Deşi sunt în drept să 
participe la raporturi juridice civile, ele nu au calitatea de 
întreprinzător şi nu desfăşoară afaceri în nume propriu.60 Guvernul, 
prin delegarea împuternicirilor autorităţilor publice centrale, poate 
constitui întreprinderi de stat pentru desfăşurarea oricărui gen de 
activitate prevăzut în statutul ei, cu excepţia celor interzise de 
legislaţie. De asemenea, activităţile-monopol de stat sunt desfăşurate 
de întreprinderile de stat. 

Persoanele juridice de drept privat se pot constitui liber doar 
în una din formele prevăzute de lege. Codul civil (art. 59) clasifică 
persoanele juridice de drept privat în persoane juridice cu scop 
lucrativ (comercial) şi cu scop nelucrativ (necomercial).  

Persoanele juridice cu scop lucrativ sunt societăţile 
comerciale, întreprinderile de stat şi municipale, cooperativele de 
producţie şi de întreprinzător, acele subiecte prin care se desfăşoară 
majoritatea activităţilor de întreprinzător. 

Întreprinderea de stat este agent economic independent cu 
drepturi de persoană juridică care, pe baza proprietăţii de stat 
transmise ei în gestiune, desfăşoară o activitate de întreprinzător. 
Organul autoadministrării locale poate forma o întreprindere 
municipală. Aceasta se constituie în exclusivitate pe baza proprietăţii 
municipale care, prin utilizarea ei judicioasă, produce anumite tipuri 
de mărfuri, execută lucrări şi prestează servicii, necesare pentru 

                                                 
59 Avornic G., Aramă E., Negru B., Costaş R. Teoria generală a dreptului. – Chişinău: 
Cartier, 2004. – P. 372 
60 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 123 
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satisfacerea cerinţelor fondatorului şi realizarea intereselor sociale şi 
economice ale colectivului de muncă. 

Persoanele juridice cu scop nelucrativ se fondează pentru 
satisfacerea intereselor spirituale, profesionale, culturale, ştiinţifice etc. 
Din cadrul acestora fac parte: asociaţia, fundaţia şi instituţia. Legislaţia 
prevede că organizaţiile necomerciale sunt în drept să desfăşoare orice 
gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor 
prevăzute de statut. Organizaţia necomercială este în drept să 
desfăşoare o activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile 
prevăzute în statut. Venitul realizat de organizaţia necomercială din 
activitatea economică nu poate fi împărţit între membrii ei, ci este 
destinat realizării scopurilor propuse, membrii neavând drepturi 
patrimoniale transmisibile faţă de ea. Excepţie de la această regulă fac 
organizaţiile necomerciale care atribuie membrilor săi drepturi 
patrimoniale ca, de exemplu, membrii asociaţiei de locatari în 
condominiu.61 Pentru practicarea activităţii economice care nu rezultă 
nemijlocit din scopul prevăzut în statut, organizaţiile necomerciale pot 
fonda societăţi comerciale şi cooperative. 

 

                                                 
61 Roşca N., Baieş S. Op. cit. – P. 126-127 
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Tema 4. 
SOCIETĂŢILE COMERCIALE 

 
1. Scurtă privire asupra cauzelor care au determinat 

crearea societăţilor comerciale şi evoluţia istorică a 
acestora 

2. Noţiunea şi natura juridică a societăţilor comerciale 
3. Formele şi clasificarea societăţilor comerciale 
4. Funcţiile societăţilor comerciale 

 
 

4.1. Scurtă privire asupra cauzelor care  
au determinat crearea societăţilor comerciale  

şi evoluţia istorică a acestora 
 
Omul nu este în stare să-şi atingă singur toate scopurile sale 

şi, odată cu sporirea nevoilor lui, asocierea a devenit inevitabilă. 
Ideea de „societate” s-a născut şi s-a dezvoltat din cauze de ordin 
economico-social. Viaţa socială, fiind rezultatul unui întreg proces 
de sinteză, a transformat raporturile umane de coexistenţă în 
raporturi de cooperare. În aceste condiţii, a generat ideea cooperării 
între mai mulţi întreprinzători, care să realizeze împreună astfel de 
activităţi. Această idee şi-a găsit expresia, în contextul dreptului, în 
conceptul de societate comercială, care implică asocierea a două sau 
mai multe persoane, cu punerea în comun a unor resurse, în 
vederea desfăşurării unei activităţi economice şi împărţirii 
beneficiilor obţinute. 

Societatea comercială, entitate de natură contractuală, bazată 
pe asocierea liberă a membrilor ei, are o istorie de mii de ani. 
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Codul lui Hamurappi reglementa activitatea comercială în mai 
multe dispoziţii referitoare la contractul de locaţiune, de comision, 
precum şi cel de împrumut.62 

În dreptul roman, societăţile erau de mai multe tipuri:63 
− societăţi în cadrul cărora se puneau în comun toate 

bunurile prezente şi viitoare (universitates rerum); 
− societăţi în cadrul cărora se punea în comun un singur 

lucru (societas unius rei); 
− societăţi în cadrul cărora se puneau în comun veniturile 

(societas quaestus); 
− societăţi cu un singur fel de afaceri (societas alianius 

negationis), de pildă, societatea publicanilor (societas 
publicanomm), care avea drept obiect arendarea 
impozitelor statului. 

Societatea comercială, cu principalele ei atribute, apare în Evul 
Mediu.64 În republicile italiene Florenţa, Genova şi Veneţia comerţul 
maritim şi terestru a cunoscut o puternică înflorire la începutul 
secolului al XII-lea. 

Dezvoltarea comunităţilor urbane a condus la apariţia unor 
corporaţii ale negustorilor, conduse de ,,consuli”, cu atribuţii de 
judecători şi apărători ai comerţului şi corporaţiei. Meritul deosebit 
al sistemului corporaţiilor a constat tocmai în faptul că el a 
determinat organizarea unei reglementări unitare a regulilor 
referitoare la comerţ. 

În timp, societatea comercială a apărut ca o soluţie pentru cei 
care, deşi deţineau mari sume de bani, totuşi, prin funcţiile lor: clerici, 
militari, erau incompatibili cu activităţile speculative comerciale. În atare 
situaţii ei devin asociaţi ai comercianţilor în baza unui contract de 
„command”, prin punerea la dispoziţia lor a unor fonduri de bani sau de 
                                                 
62 Smochină, A. Istoria universală a statului şi dreptului: Epoca antică şi medievală. – 
Chişinău: Ed. Tipografia Centrală, 2002. – P. 28-31 
63 Ciucă, V. M. Lecţii de drept roman: Vol. I. – Bucureşti: Polirom, 1998. – P. 215; 
Georgescu I.L. Drept comercial român: Vol. II. – Bucureşti: ALL BECK, 2002. – P. 6  
64 Georgescu, I.L. Op. cit. – p. 7-8  
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marfă, cu condiţia de a participa la împărţirea beneficiilor şi de a suporta 
riscurile pierderilor în limita respectivelor valori. 

Această operaţiune a fost reglementată pentru prima oară în 
Franţa prin ordonanţa lui Ludovic al XIV-lea privind comerţul 
terestru din 1673, sub denumirea de societate în comandită. 

Marile cuceriri coloniale din secolele XVI şi XVII au solicitat 
importante capitaluri, care au fost obţinute din Olanda, Franţa, Anglia, 
prin înfiinţarea societăţilor anonime pe acţiuni. Compania Olandeză a 
Indiilor Orientale (înfiinţată în 1602), Compania Olandeză a Indiilor 
Occidentale (1621), Compania Noii Franţe (1628) pentru colonizarea 
Canadei, Compania Insulelor Americii (1626) pentru colonizarea 
insulelor Martinica şi Guadelup etc., celebre în epocă, au jucat un rol 
important în procesul de colonizare.65 

 Printr-o lege din 1892, în Germania s-a introdus o nouă formă 
de societate care s-a extins rapid: societatea cu răspundere limitată. 
A fost preluată şi reglementată în Franţa, în 1925, şi apoi în alte ţări. 

Referindu-ne la perioada modernă, este de semnalat faptul că 
prima reglementare sistematică şi cuprinzătoare a societăţilor 
comerciale o reprezintă Codul comercial francez din 1807. O formă 
de societate cunoscută sub numele de „societe generale”, consacrată 
sub denumirea de societate în nume colectiv. Societatea are 
personalitate juridică, iar asociaţii au o răspundere nelimitată şi 
solidară pentru toate obligaţiile societăţii.66 

Apoi, pe baza contractului de command, se reglementează 
societatea în comandită. Această societate cuprinde două categorii de 
asociaţi: comanditaţii, care au o răspundere nelimitată şi solidară; şi 
comanditarii, care răspund numai în limita contribuţiilor lor. 

Preluând principiile care reglementau marile companii coloniale, 
a fost reglementată şi societatea anonimă, cu cele două forme ale sale: 
societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni. 

                                                 
65 Dider, Paul. Les sociйtйs comerciales: – Paris: Presses Universitaire de France, 
1991. – p. 25-26; Georgescu, I.L. Op. cit. – p. 9 
66 Cărpenaru, St. D. Drept comercial român. – Bucureşti. ALL BECK, 2000. – P. 140 
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În ce priveşte reglementarea societăţilor comerciale, în ţara 
noastră aceasta este legată, în mod indubitabil, de însăşi constituirea 
acestui stat ca unul de drept, bazat pe economia de piaţă. Constituţia 
R.M. în art. 9 stipulează că piaţa, libera iniţiativă economică şi 
concurenţa loială sunt factorii de bază ai economiei. În art. 126 
Constituţia prevede că economia ţării este una de piaţă, de orientare 
socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, 
antrenate în concurenţă liberă. Realizarea acestor obiective ar fi fost 
posibilă numai după repunerea proprietăţii private în drepturile 
fireşti, realizată prin Legea nr. 459/1991. Alături de proprietatea 
privată a fost inclusă şi proprietatea colectivă sub formă de 
proprietate a întreprinderilor de arendă, întreprinderilor colective, 
cooperativelor, societăţilor economice, societăţilor pe acţiuni etc.67 
Regulamentul societăţilor economice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 500 din 10.09.1991, permitea fondarea societăţilor 
comerciale: societăţile în nume colectiv, societăţile în comandită, 
societăţile cu răspundere limitată, doar că regulamentul le numea 
societăţi economice. Baza juridică a societăţilor comerciale a fost 
pusă de Legea nr. 845/1992, care a definit activitatea de 
întreprinzător, a stabilit subiectele care au dreptul să practice această 
activitate, regulile generale de constituire înregistrare, reorganizare şi 
lichidare a acestora. După procesul de privatizare a devenit necesară 
elaborarea unei noi legi cu privire la societăţile pe acţiuni, adoptată la 
2 aprilie 1997 (Legea nr. 1134/1997).  

Societăţile comerciale capătă o reglementare nouă în Codul 
civil adoptat la 6 iunie 2002. Acesta a păstrat doar patru forme de 
societăţi comerciale: societatea în nume colectiv, societatea în 
comandită, societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni. 

 

                                                 
67 Roşca N., Baieş S. Op. cit. – P. 161-162 
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4.2. Noţiunea şi natura juridică  
a societăţilor comerciale 

 
Odată cu adoptarea Codului civil al Republicii Moldova 

legiuitorul a dat noţiunea de societate comercială, „fiind 
organizaţia comercială cu capital social constituit din 
participaţiuni ale fondatorilor”. Această definiţie nu enumeră 
toate semnele ce ar caracteriza o societate comercială, numind 
doar două: organizaţia comercială şi participaţiunile fondatorilor, 
acest lucru revenind doctrinei. 

În literatura juridică, societatea comercială este definită ca o 
întreprindere pe care una sau mai multe persoane o organizează prin 
actul constitutiv, în vederea realizării de beneficii (ca subiect de drept 
autonom sau şi fără această însuşire), afectându-i bunurile necesare 
pentru îndeplinirea faptelor de comerţ corespunzător obiectului 
statutar de activitate.68  

Mircea Ştefan Minea defineşte societatea comercială ca o 
persoană juridică instituţionalizată, creată în temeiul unui contract 
de societate, prin care două sau mai multe persoane (fizice sau 
juridice) convin că prin aporturile individuale să săvârşească acte sau 
fapte de comerţ, să obţină profit pe care să-l împartă între ele.69 

Alţi autori definesc societatea ca o fiinţă juridică abstractă, 
rezultată dintr-un contract şi înzestrată de lege cu personalitate juridică. 

Se mai afirmă că societatea comercială este persoana juridică, 
constituită în baza unui contract, prin care două sau mai multe 
persoane convin să formeze, prin aportul lor, capital social, cu scopul 
de a împărţi profitul, care ar putea să provină din exercitarea unuia 
sau mai multor acte de comerţ.70 
                                                 
68 Pătulea, V., Turianu, C. Curs de drept comercial român. – Bucureşti: ALL BECK, 
1999. – P. 41 
69 Minea, M. Şt. Constituirea societăţilor comerciale. – Bucureşti: Lumina Lex, 1996. 
– P. 18 
70 Turcu, I. Teoria şi practica dreptului comercial român: Vol. I. – Bucureşti: Ed. 
Lumina Lex, 1998. – P. 237 
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Reieşind din definiţiile de mai sus, se evidenţiază următoarele 
elemente ale societăţii comerciale, şi anume: calitate de persoană 
juridică, act de constituire bi- sau unilateral, activitate lucrativă 
aducătoare de beneficii, scopul propus de fondatori (realizarea şi 
împărţirea beneficiilor). Considerăm reuşită definiţia dată de Nicolae 
Roşca şi Sergiu Baieş, definind societatea comercială ca persoană 
juridică fondată în baza actului de constituire, prin care asociaţii 
convin să pună în comun anumite bunuri pentru exercitarea 
activităţii de întreprinzător, în scopul realizării şi împărţirii 
beneficiilor rezultatelor.71  

În ceea ce priveşte natura juridică a societăţii comerciale, în 
doctrină există mai multe concepţii: ca teoria contractuală, teoria 
actului colectiv, teoria instituţiei, teoria dublei naturi juridice, teoria 
patrimoniului personificat. Însă, indiferent de concepţia adoptată, 
toţi autorii sunt de acord că la originea oricărei societăţi se află 
consimţământul individual al asociaţilor.72  

Din momentul în care societatea a dobândit personalitate 
juridică, rolul voinţei asociaţilor se estompează, societatea comercială 
apare ca agent organizat de persoane care, graţie personalităţii 
juridice, acţionează ca un subiect de drept distinct. Asociaţii 
păstrează, însă, dreptul de a decide, în condiţiile actului constitutiv şi 
cu respectarea prevederilor legii, asupra societăţii, putând modifica 
actul constitutiv şi chiar dizolva societatea. Rezultă, deci deşi nu se 
reduce la numai un contract, deoarece este şi o persoană juridică, că 
societatea comercială are o origine contractuală. 

 
 

                                                 
71 Roşca, N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P.131 
72 Ibidem. – P.133 
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4.3. Formele şi clasificarea societăţilor comerciale 
 
Cadrul normativ al R.Moldova recunoaşte următoarele forme 

ale societăţilor comerciale: 
− societatea în nume colectiv este societatea comercială a 

cărei membri practică, în conformitate cu actul de 
constituire, activitatea de întreprinzător în numele 
societăţii şi răspund nelimitat pentru obligaţiile acestuia; 

− societatea în comandită este societatea comercială în care, 
de rând cu membrii care practică în numele societăţii 
activitatea de întreprinzător şi poartă răspundere solidară 
nelimitată pentru obligaţiile acestuia (comanditaţi), există 
unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care 
nu participă la activitatea de întreprinzător a societăţii şi 
suportă în limita aportului depus riscul pierderilor ce 
rezultă din activitatea societăţii; 

− societatea cu răspundere limitată este societatea 
comercială al cărei capital social este divizat în părţi 
sociale, conform actului de constituire, şi ale cărei obligaţii 
sunt garantate cu patrimoniul societăţii; 

− societatea pe acţiuni este societatea comercială al cărei 
capital social este divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt 
garantate cu patrimoniul societăţii. 

Clasificarea societăţilor comerciale poate fi efectuată în raport 
de numeroase criterii: 

1. În funcţie de originea capitalului social, deosebim: 
− societăţi comerciale cu capital integral autohton sau 

străin; 
− societăţi cu capital public sau privat. 

În cazul în care capitalul provine de la persoane juridice de 
drept public sau persoane private, societăţile comerciale pot fi 
clasificate în: 

− societăţi al căror capital aparţine integral statului; 
− societăţi cu capital investit integral de persoane private; 
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− societăţi cu capital mixt ce aparţine atât statului, cât şi 
persoanelor private. 

În funcţie de originea capitalului investit, societăţile 
comerciale pot fi clasificate în: 

− societăţi cu capital integral autohton; 
− societăţi cu investiţii străine; 
− societăţi cu capital mixt. 

2. După natura asocierii, societăţile comerciale se împart 
în:73 

− societăţi de persoane, care se constituie dintr-un număr 
mic de persoane pe baza cunoaşterii şi încrederii 
reciproce ale asociaţilor (intuitu personae); din această 
categorie fac parte societatea în nume colectiv, societatea 
în comandită;  

− societăţi de capitaluri, care se constituie dintr-un număr 
mare de asociaţi, impus de nevoile acoperirii capitalului 
social, fără să prezinte interes calităţile personale ale 
asociaţilor, elementul esenţial fiind reprezentat de cota 
de capital investită de asociat (intuito pecuniae). Din 
această categorie fac parte societatea cu răspundere 
limitată şi societatea pe acţiuni. 

3. În funcţie de extinderea răspunderii, se disting: 
− societăţi în care asociaţii au răspundere nelimitată. 

Răspunderea nelimitată presupune că fiecare asociat este 
obligat să participe la stingerea datoriilor cu toată averea 
care îi aparţine, cu excepţia celeia care nu poate fi 
urmărită;74  

− societăţi în care asociaţii au răspundere limitată.  
Răspunderea limitată presupune răspunderea asociaţilor doar 

în baza aportului cu care au participat la constituirea societăţii. De 
                                                 
73 Georgescu, I.L. Op.cit. – P. 12; Legeais, Dominique. Droit commercial et des 
affaires. – Paris: ARMAND COLIN, 2003. P. 147 
74 Codul de executare al Republicii Moldova, nr. 443 din 24.12.2004, art. 85 // M.O. 
al R.M. – nr. 34-35/112 din 03.03.2005 
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ex., asociaţii societăţilor cu răspundere limitată şi acţionarii societăţii 
pe acţiuni. 

4. În funcţie de existenţa sau inexistenţa posibilităţii de a 
emite titluri de valoare, societăţile comerciale pot fi 
clasificate în: 

− societăţi care au dreptul să emită titluri de valoare, în 
categoria cărora intră societăţile pe acţiuni şi societatea 
cu răspundere limitată; 

− societăţi cărora le este interzis emiterea titlurilor de 
valoare; în această categorie sunt cuprinse societatea în 
nume colectiv şi societatea în comandită. 

Titlurile de valoare emise de societatea pe acţiuni se numesc 
acţiuni şi obligaţiuni, iar cele emise de societatea cu răspundere 
limitată se numesc certificate de părţi sociale. 

5. Doctrina franceză modernă foloseşte de preferinţă o altă 
clasificare, tratând şi materia în consecinţă, şi anume 
desparte, în baza posibilităţii transmiterii valorii 
aportului asociatului şi, în genere, a deosebirilor dintre 
partea socială a societăţilor cu caracter prevalent 
personal şi acţiunea societăţilor în care predomină 
elementul capitalist: 

− societăţi al căror capital social este divizat în părţi de 
interes sau părţi sociale; 

− societăţi pe acţiuni al căror capital social este reprezentat 
în acţiuni.75 

6. După obiectul de activitate, societăţile comerciale pot fi 
clasificate în: instituţii financiare; companii de asigurare; 
fonduri de investiţii; burse de mărfuri şi de valori; societăţi 
de transport; societăţi de prestări servicii; societăţi de 
executare lucrări. 

7. După numărul salariaţilor şi după volumul de afaceri, 
societăţile comerciale se clasifică în:  

                                                 
75 Georgescu, I.L. Op. cit. – P. 15-16; Legeais, Dominique. Op. cit. – P. 147 
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- întreprindere micro- agentul economic al cărui număr 
mediu scriptic de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane şi 
suma anuală a veniturilor din vînzări, precum şi valoarea 
totală anuală de bilanţ a activelor nu depăşeşte 3 
milioane lei. 

- întreprindere mică este agentul economic al cărui număr 
mediu scriptic anual de salariaţi nu depăşeşte 49 
persoane şi suma anuală a veniturilor din vînzări, 
precum şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor nu 
depăşeşte 25 milioane lei. 

- întreprindere mijlocie este agentul economic al cărui 
număr mediu scriptic anual de salariaţi nu depăşeşte 249 
persoane şi suma anuală a veniturilor din vînzări, 
precum şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor nu 
depăşeşte 50 milioane lei.  

- întreprinderi ce deţin o situaţie dominantă pe piaţă, ele 
produc şi realizează mai mult de 35 % din piaţa unui 
produs autohton; 

- întreprinderi monopoliste, adică acele întreprinderi care 
sunt investite de către organele administraţiei publice cu 
dreptul exclusiv sau drepturi exclusive pentru 
desfăşurarea într-o anumită sferă a activităţilor 
economice de producere, transportare, comercializare şi 
procurare a mărfurilor.  

 
 

4.4. Funcţiile societăţilor comerciale 
 
Societatea comercială, celulă a economiei naţionale, participă 

la circuitul economic prin multitudinea raporturilor juridice ce se 
stabilesc în procesul activităţii sale. 

În doctrina juridică sunt evidenţiate următoarele funcţii ale 
societăţilor comerciale: 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 79 -

1. De organizare, care presupune stabilirea structurilor 
interne, numirea organelor de conducere şi control, 
precizarea modului de constituire şi a competenţei 
acestora, determinarea formei de transformare etc. 

2. De concentrare a capitalului necesar unei activităţi 
profitabile. Volumul capitalului social necesar se 
dimensionează de fondatori în funcţie de obiectul de 
activitate, de condiţiile impuse de lege etc. Această funcţie 
se manifestă nu numai la construirea societăţii, ci pe tot 
parcursul funcţionării, transformării, fuzionării sau 
divizării sale. 

3. De garantare a drepturilor creditorilor prin capitalul social. 
Gajul creditorilor este asigurat de capitalul social, iar 
distribuirea de beneficii nu poate afecta capitalul social, 
astfel încât creditorii au asigurată satisfacerea creanţelor 
lor. Cu cât capitalul social este mai mare cu atât mai mare, 
este încrederea terţilor în societatea comercială.  

4. De satisfacere a intereselor economice şi sociale ale 
asociaţilor. Scopul de bază al asociaţilor la crearea 
societăţilor comerciale constă în obţinerea de beneficiu, 
pentru care aceştia îşi unesc bunurile şi desfăşoară 
activitatea aducătoare de profit. Mărimea beneficiilor nu 
este determinată de lege, ci numai de eficienţa diversităţii 
formelor de asociere şi de prevederile legale ce 
reglementează acordarea dividendelor. Societăţile 
comerciale au fost şi sunt şi în prezent cel mai adecvat 
instrument juridic de canalizare a energiilor umane şi 
financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, precum 
satisfacerea unor interese personale ale întreprinzătorilor. 

5. Funcţia lucrativă, care deosebeşte societăţile comerciale de 
alte forme de asociere şi presupune realizarea unor 
activităţi specifice: comerţul, producţia, prestarea de 
servicii, executarea de lucrări etc. Anume prin această 
funcţie se atinge scopul desfăşurării unei activităţi social-
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utile, contribuind la creşterea valorii patrimoniului, adică 
la crearea valorii adăugate. 

6. Funcţia economică a societăţilor comerciale.76 Societăţile 
comerciale, ca şi toate celelalte instituţii de drept, îşi 
datorează apariţia unor cauze economice şi sociale. Pentru 
a-şi îndeplini rolul său economic, societatea comercială a 
fost concepută ca un organism autonom, căruia legea i-a 
conferit personalitate juridică. Societăţile comerciale au 
contribuit la dezvoltarea maşinismului şi comunicaţiilor, 
care au permis extinderea pieţelor, cu toate consecinţele 
benefice asupra civilizaţiei moderne. 

 
 

                                                 
76 Cărpenaru, St. D. Op. cit. – P. 138 
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Tema 5. 
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA 

SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 
 

1. Fondatorii societăţii comerciale 
2. Actul de constituire a societăţii comerciale 
3. Înregistrarea societăţilor comerciale 
4. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor 
5. Organele societăţii comerciale 

 
 

5.1. Fondatorii societăţii comerciale 
 
Constituirea societăţilor comerciale poate fi efectuată de către 

persoane fizice şi juridice. Conform art. 31 al Legii nr. 1134/1997 privind 
societăţile pe acţiuni, sunt consideraţi fondatori persoanele fizice şi 
juridice care au luat decizia de a o înfiinţa.77 Fondatorii semnifică 
persoanele care îşi asumă riscul în contextul organizării unei afaceri. 
Anume fondatorul este cel care determină obiectivele unei afaceri, fiind 
persoana care, având iniţiativa constituirii unei afaceri, se angajează să 
reunească capitalul necesar constituirii şi potenţialul personal, precum şi 
să îndeplinească formalităţile prevăzute de lege în acest scop. 

Fondatorii sunt cei care, în prealabil, vor face o analiză 
temeinică a utilităţii sociale, a obiectului de activitate, mărimii 
societăţii şi capitalului necesar, condiţiile favorabile şi nefavorabile 
ale funcţionării viitoarei entităţi, facilităţile şi restricţiile prevăzute de 
lege, spaţiul necesar pentru funcţionarea societăţii, datoriile 
materiale, onorabilitatea persoanelor care urmează să participe la 
societate. Odată cunoscute aceste elemente, se va putea contura 
conţinutul actului constitutiv al viitoarei societăţi. 

                                                 
77 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-39/332 din 12.06.1997 
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La constituirea unei societăţi comerciale pot participa 
persoane fizice şi juridice care nu sunt interzise prin lege sau hotărâre 
judecătorească. În conformitate cu legislaţia în vigoare, fondatori pot 
fi cetăţeni ai R.Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, persoane 
juridice naţionale şi străine, statul şi unităţile administrativ-
teritoriale. Pentru ca persoana fizică să fondeze o societate 
comercială, ea trebuie să aibă capacitatea deplină de exerciţiu.  

Potrivit art. 20 alin.(l) din Codul civil, capacitatea deplină de 
exerciţiu se dobândeşte la atingerea majoratului, adică la 18 ani. 
După împlinirea acestei vârste, persoana poate participa la fondarea 
unei societăţi comerciale şi semna actul ei de constituire, cu excepţia 
cazului de incapacitate, declarată în condiţiile art. 24 din Codul civil 
sau în alte cazuri de limitare prin lege sau hotărâre judecătorească a 
persoanei în capacitate. 

În mod excepţional, capacitatea deplină de exerciţiu se 
dobândeşte până la 18 ani de persoana care s-a căsătorit78 de la 16 ani 
(pentru femei). Cu titlu de excepţie, vârsta aceasta poate fi redusă şi 
pentru bărbaţi cu 2 ani, însă cu acordul autorităţilor publice locale şi 
al părinţilor minorului.79 Prin urmare, persoana căsătorită, deşi nu 
are vârsta majoratului, poate face orice act juridic, inclusiv să 
participe la fondarea unei societăţi comerciale. 

Încă o excepţie de la regula generală este prevăzută de art. 20 al 
Codului civil al R.M., şi anume minorul care a atins vârsta de 16 ani poate 
fi recunoscut de către de autoritatea tutelară sau de instanţa de judecată ca 
având capacitatea de exerciţiu deplină, dacă cu acordul părinţilor, 
adoptatorilor sau curatorilor practică activitatea de întreprinzător.  

Fondatorii societăţilor comerciale, după ce au înregistrat 
societatea comercială, devin asociaţi, acţionari, membri, fiind egali în 
drepturi cu persoanele care au dobândit în alt mod participaţiuni la 
capitalul social. 

                                                 
78 Cod Civil, art. 20, alin 2 
79 Codul Familiei, nr. 1316/2000, art. 14 
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În dreptul comercial prin asociat se înţelege orice persoană 
fizică care participă ca parte într-o societate comercială. Dobândirea 
calităţii de asociat este condiţionată de semnarea actului constitutiv şi 
de depunerea în patrimoniul societăţii a aportului la care s-a angajat. 
Aceste două condiţii trebuie să fie întrunite cumulativ. Calitatea de 
asociat decurge din următoarele elemente: 

− participă la actele constitutive ale viitoarei entităţi, ca 
fondator; 

− îşi rezervă dreptul la dividende, care reprezintă o cotă 
determinată din beneficiul societăţii; 

− îşi asumă riscurile pentru eventualitatea unor pierderi 
intervenite în activitatea comună; 

− răspunde în limitele statutare sau legale pentru datoriile 
faţă de creditorii sociali. 

Acţionarul este persoana care posedă acţiuni în societatea pe 
acţiuni. Calitatea de titular a unor acţiuni, fie la purtător, fie 
nominative, conferă persoanei respective statutul şi toate drepturile 
corespunzătoare (participarea la adunarea generală, dreptul de a vota 
etc.). Deosebirea dintre noţiunea de asociat şi acţionar constă doar în 
modul în care au devenit asociaţi. Acţionarii devin asociaţi ulterior 
înfiinţării societăţii, prin subscrierea sau cumpărarea de acţiuni. 
Dincolo de modul în care se dobândeşte această calitate, toţi sunt 
asociaţi, cu drepturi şi obligaţii corelative. 

Comanditarii şi comanditaţii. Aceşti asociaţi în societatea în 
comandită şi în societatea în nume colectiv se definesc prin gradul 
diferit de răspundere pentru pasivul social. Comanditaţii sunt 
asociaţii care răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. 
Comanditarii răspund numai până la concurenţa aportului lor. 

În legislaţia Republicii Moldova există dispoziţii prin care 
persoanelor fizice li se stabilesc anumite restricţii privind dreptul de a 
fonda societăţi comerciale. În sprijinul acestor afirmaţii vin dispoziţiile 
restrictive ale art. 70, 81, 99, 116, 125, 139 din Constituţie, ale art. 11 din 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 84 -

Legea nr. 443/1995 cu privire la serviciul public,80 ale art. 15 din Legea 
nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei81 etc. Potrivit acestora, deputaţilor, Preşedintelui R.Moldova, 
membrilor Guvernului, judecătorilor, inclusiv celor de la Curtea 
Constituţională, funcţionarilor publici, militarilor li se interzice să 
desfăşoare orice altă activitate remunerată, cu excepţia dreptului de a 
desfăşura activităţi ştiinţifice sau didactice.  

Persoana juridică. Cadrul normativ al R.M. acordă dreptul 
persoanei juridice de a constitui societăţi comerciale. Astfel, de exemplu, 
art. 106 al Codului civil al R.M. prevede că societatea comercială poate fi 
fondator (membru al unei alte societăţi comerciale, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de Codul civil şi alte legi). Exemplu de excepţie de la regula 
generală este prevăzut în art. 12, al. 2 şi art. 136, al. 2, conform cărora o 
persoană juridică, adică o societate comercială, nu poate fi asociat decât 
într-o singură societate cu răspundere limitată sau comanditar într-o 
singură societate în comandită. 

Întreprinderile de stat şi cele municipale au dreptul, de 
asemenea, să constituie societăţi comerciale, cu excepţia fondurilor 
de investiţii, dacă organul fondator şi organul împuternicit, cu 
excepţia dreptului de proprietate în numele statului, şi-au dat acordul 
în acest sens. 

Cooperativele de întreprinzător şi cele de producţie pot 
participa la fondarea societăţii comerciale, dacă adunarea generală a 
membrilor cooperativei a consimţit în acest sens. De asemenea, 
dreptul de a constitui societăţi comerciale îl au şi organizaţiile 
necomerciale, art.188 alin.2, Codul civil. Partidele politice, precum şi 
organizaţiile social-politice nu au dreptul să constituie societăţi 
comerciale (art. 22, Legea 718/1991),82 de asemenea, se interzice 
asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor, cotelor, organizaţiilor filantropice să 
participe la fondarea burselor de mărfuri (art. 13, Legea 1117/1997).83 
                                                 
80 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 61/681 din 02.11.1995 
81 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 137-138/1054 din 10.10.2002  
82 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 11-12/106 din 30.12.1991 
83 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70/464 din 25.07.1998 
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În numele statului, în calitate de fondatori ai societăţilor 
comerciale apar autorităţile publice determinate de legislaţie. Aşa, de 
exemplu, Guvernul îşi exercită atribuţiile sale prin structuri speciale 
(departamente, ministere, agenţii, Camera de licenţiere) care, la 
rândul său, au calitatea de persoane juridice şi pot institui în 
domeniul guvernat societăţi comerciale şi întreprinderi de stat. 
Unităţile administrativ-teritoriale pot constitui societăţi comerciale, 
de exemplu, în baza articolului 18 al Legii 123/2003 privind 
administraţia publică locală, consiliul local decide înfiinţarea 
întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale şi participă la 
capitalul statutar al societăţilor comerciale. 

 Autorităţile publice nu pot participa la constituirea fondurilor 
de investiţii şi burselor de mărfuri. 

 
 

5.2. Actul de constituire  
a societăţii comerciale 

 
Din definiţia dată societăţii comerciale rezultă că, prin 

încheierea actului constitutiv (contractului de constituire), asociaţii 
realizează o triplă înţelegere. 

În primul rând, asociaţii convin să pună ceva în comun, adică 
fiecare asociat să aducă anumite bunuri în societate. Această 
contribuţie a asociaţilor poartă denumirea de aport. 

În al doilea rând, asociaţii pun împreună anumite bunuri cu 
intenţia de a colabora în desfăşurarea activităţii de întreprinzător. 

În al treilea rând, activitatea dată se realizează în vederea 
obţinerii şi împărţirii beneficiilor rezultate. 

Deci, trei sunt elementele specifice actului constitutiv care stă 
la baza societăţii comerciale: aporturile asociaţilor, intenţia de a 
exercita în comun o activitate de întreprinzător, precum şi împărţirea 
bunurilor. 
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Aportul asociaţilor la constituirea capitalului social. Sub 
aspect juridic, aportul este obligaţia pe care şi-o asumă fiecare asociat 
de a aduce în societate un anumit bun, o valoare patrimonială. 

 Aportul poate fi în numerar şi în natură, conform art. 113, 
alin. 2 al Codului civil al R.M. Spre deosebire de legislaţia română, 
legislaţia R.Moldova nu recunoaşte prestaţiile în muncă şi serviciile 
depuse la înfiinţarea societăţii şi pe parcursul activităţii ei drept 
aporturi la formarea sau majorarea capitalului social al acesteia. 
Excepţia de la această regulă este prevăzută în art. 114, alin. (4) al 
Codului civil, care prevede că asociaţii în societatea în nume colectiv 
şi asociaţii comanditaţi se pot obliga la prestaţii în muncă şi la servicii 
cu titlu de aport social, care însă nu constituie aport la formarea sau 
la majorarea capitalului social. În schimbul acestui aport, asociaţii au 
dreptul să participe, potrivit actului de constituire, la împărţirea 
beneficiilor şi a activului societăţii, rămânând totodată obligaţi să 
participe la pierderi. 

Suntem în prezenţa unui paradox: pe de o parte, alin. (2), art. 
113 al Codului civil prevede că „prestaţiile în muncă şi serviciile 
depuse la înfiinţarea societăţii comerciale şi pe parcursul existenţei ei 
nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social”, 
iar, pe de altă parte, alin. (4), art. 114 prevede că „în schimbul acestui 
aport (prestaţii în muncă şi servicii), asociaţii în societatea în nume 
colectiv şi asociaţii comanditaţi au dreptul să participe, potrivit 
actului de constituire, la împărţirea beneficiilor şi a activului 
societăţii, rămânând totodată obligaţi să participe la pierderi”.  

Nu se pot constitui aporturi la formarea sau la majorarea 
capitalului social al societăţii de capital, creanţele şi drepturile 
nepatrimoniale. 

Aportul în numerar are ca obiect o sumă de bani pe care 
asociatul se obligă să o transmită societăţii şi care este obligatoriu la 
constituirea oricărei forme de societate. 

Aportul în natură are ca obiect orice bunuri care se află în 
circuitul civil. 
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Aporturile asociaţilor trebuie privite nu numai în 
individualitatea lor, ci şi în totalitatea acestora. Într-adevăr, aceste 
aporturi reunite formează capitalul social al societăţii şi, totodată, ele 
constituie elemente ale patrimoniului societăţii în sensul că în acesta 
trebuie să existe bunuri a căror valoare să fie puţin în limita 
capitalului social.  

Capitalul social şi patrimoniul societăţii sunt două concepte 
strâns legate între ele, dar nu trebuie confundate.84 

Exercitarea în comun a unor activităţi comerciale (affectio 
societatis). Affectio societatis presupune intenţia de colaborare 
voluntară a asociaţilor, de a lucra în comun, suportând toate riscurile 
activităţii de întreprinzător. Colaborarea în comun a asociaţilor 
diferă de la o formă de societate la alta, însă în orice societate 
comercială participarea asociaţilor la viaţa ei se manifestă prin 
exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului de a participa la luarea 
deciziilor şi la exercitarea controlului asupra activităţii acesteia.85 

Participarea la beneficii şi pierderi. Întrucât scopul societăţii 
comerciale este realizarea unor beneficii, actul constitutiv trebuie să 
prevadă partea fiecărui asociat la profituri şi pierderi. Pentru a putea 
fi repartizate, beneficiile trebuie să fie reale, să existe un excedent, o 
sumă care să fie mai mare decât capitalul social, deoarece nu pot fi 
distribuite venituri din capitalul social. Dacă în trecut prin beneficii 
se înţelegea un câştig material, care sporeşte patrimoniul asociaţilor, 
în perioada modernă conceptul a evoluat, înregistrându-se o tendinţă 
de lărgire a noţiunii de beneficiu. În consecinţă, s-a considerat că 
beneficiu reprezintă şi serviciile sau bunurile procurate de o societate 
în condiţii mai avantajoase decât acelea care s-ar obţine individual.86  

                                                 
84 Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a III, Ed. All Beck, Bucureşti, 
2000, pag. 155 
85 Roşca N., Baieş S., Dreptul afacerilor, Chişinău 2004, pag. 187; Radu I. Motica, 
Vasile Popa, Drept comercial român şi drept bancar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 
1999, pag. 96;  
86 Stanciu D. Cărpenaru; Cătălin Predoiu; Sorin David; Gheorghe Piperea; Societăţile 
comerciale. Reglementare, doctrină jurisprudenţă, Ed. All beck, Bucureşti 2002, pag. 53 
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Aceste elemente sunt indispensabile pentru existenţa 
contractului de societate; în absenţa unuia dintre ele contractul nu va 
fi nul , dar el nu va fi un contract de societate.87 

După cum s-a arătat în doctrină, societatea comercială este, în 
esenţă, un contract şi, totodată, o persoană juridică. La baza 
constituirii oricărei societăţi comerciale se află voinţa asociaţilor, 
manifestată în condiţiile legii, deci fundamentul societăţii comerciale 
îl reprezintă actul constitutiv. 

Actul constitutiv trebuie să întrunească condiţiile esenţiale 
pentru validitatea oricărui contract, prevăzute în art. 199 – 215, Cod 
civil: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţilor ce 
se obligă, un obiect determinat, o cauză licită, precum şi condiţia 
formei autentice impuse de lege ad validitatem.  

Pe lângă condiţiile de fond şi de formă, actul constitutiv 
prezintă următoarele caractere: solemn, plurilateral, oneros, comutativ 
şi comercial.  

Caracterul solemn. Actul constitutiv este un act juridic 
solemn, încheierea lui în formă autentică fiind cerută de lege sub 
sancţiunea nulităţii. Astfel, art. 107 al Codului civil stabileşte că 
acesta se autentifică notarial. Nerespectarea solemnităţii actului 
juridic atrage nulitatea lui (art. 213). Pe lângă dispoziţiile menţionate, 
nulitatea societăţii rezultă expres din art. 110, cu consecinţele 
indicate la art. 111, Cod civil. 

Caracterul plurilateral al a actului de constituire rezultă din 
definiţia legală a societăţii comerciale, al cărei capital social este 
constituit din participaţiuni ale fondatorilor (membrilor).88 
Caracterul plurilateral presupune existenţa mai multor fondatori care 
au interese comune. Codul civil stabileşte, în unele cazuri, numărul 
asociaţilor care pot constitui o societate. Astfel, art. 121 al Codului 
civil stabileşte că numărul asociaţilor societăţii în nume colectiv nu 
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poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare de 20 de persoane fizice sau 
juridice. Din dispoziţiile art. 143, Cod civil, referitoare la dizolvarea 
societăţii în comandită, reiese că aceasta poate activa doar când este 
compusă din cel puţin 2 membri: un comanditat şi un comanditar. 

Legea prevede situaţii care se prezintă ca excepţie, când 
societăţile comerciale se pot constitui şi de o singură persoană. Este 
cazul societăţii pe acţiuni (art. 156) şi al societăţii cu răspundere 
limitată (art. 145).  

Caracterul oneros al actului de constituire rezultă din faptul că 
fiecare contractant înţelege să devină membru al viitoarei entităţi 
colective în scopul – vădit patrimonial – de a obţine o cotă 
predeterminată din câştigul predeterminabil sau, altfel spus, din 
„foloasele ce ar putea deriva” şi care trebuie împărţite între ei.89 

Caracterul comutativ. Actul constitutiv este comutativ în sensul 
că extinderea obligaţiei de aport a fiecărui asociat este cunoscută din 
momentul încheierii contractului. După cum s-a afirmat în doctrină, 
„faptul că rezultatele economice ale activităţii desfăşurate în comun se 
pot concretiza nu numai în beneficii, ci şi în pierderi, nu transformă în 
nici un caz contractul de societate într-o acţiune aleatorie.”90 

Caracterul comercial al actului constitutiv este conferit de 
obiectul de activitate al viitoarei societăţi, convenit de asociaţi: 
activitatea de întreprinzător. Acesta este şi criteriul de distincţie 
dintre contractul prin care se constituie o societate civilă şi cel care 
stă la baza constituirii societăţii comerciale.  

Caracterul sinalagmatic se caracterizează prin reciprocitatea 
obligaţiilor ce revin părţilor şi prin interdependenţa obligaţiilor 
reciproce. Într-adevăr, aşa cum s-a arătat în doctrina germană, acest 
caracter juridic al contractului de societate rezultă fără dubiu din 
faptul că fiecare asociat se obligă la aducerea unui anumit aport în 
consideraţia aporturilor concurente din partea celorlalţi asociaţi.91 
                                                 
89 Dan A. Popescu, Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, pag. 22 
90 Elena Cârcei, Drept comercial român. Curs pentru colegiile universitare, Ed. ALL 
BECK, Bucureşti 2000, pag. 51 
91 Dan A. Popescu. Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, pag. 19 
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Actul de constituire este translativ de proprietate. Acest 
caracter rezultă din art. 114 alin.(2) al Codului civil, potrivit căruia 
bunurile date ca aport în capitalul social al societăţi comerciale se 
consideră transmise cu titlu de proprietate, dacă actul de constituire 
nu prevede altfel. 

După înregistrarea de stat, actul de constituire este cel care 
determină statutul juridic al societăţii, stabilind structura 
organizatorică, atribuţiile organelor şi ale persoanelor cu funcţie de 
răspundere, structura capitalului, drepturile şi obligaţiile asociaţilor, 
alte probleme ce ţin de funcţionarea ei. 92 

Condiţiile de valabilitate a actului de constituire  
Prin condiţii de valabilitate se înţeleg cerinţele impuse de lege 

pentru ca un astfel de act să producă efecte faţă de persoanele care l-
au semnat sau care au aderat la el ulterior. Actul de constituire al 
societăţii comerciale este supus aceloraşi condiţii ca şi oricare alt act 
juridic şi este format din aceleaşi elemente. 

Condiţiile de valabilitate pot fi clasificate în condiţii de fond şi 
condiţii de formă, nerespectarea ambelor ducând la nulitate. 

a) Condiţiile de fond ale actului de constituire sunt: 
capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza. 

− Capacitatea. Se are în vedere că toate persoanele care 
semnează actul de constituire trebuie să aibă capacitatea 
de a semna acte juridice, adică capacitate deplină de 
exerciţiu. Mai detaliat despre capacitate vezi tema 
„Subiectele dreptului comercial”. 

− Consimţământul. Potrivit art. 199 din Codul civil, 
consimţământul este voinţa exteriorizată a persoanei. 
Pentru a fi valabil exprimat, consimţământul trebuie: a) să 
emane de la o persoană cu discernământ; b) să fie exprimat 
cu intenţia de a produce efecte juridice; c) să nu fie viciat. 

Persoana care manifestă voinţa de a participa la fondarea unei 
societăţi comerciale se prezumă că are capacitate deplină de exerciţiu 
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(că acţionează cu discernământ), dacă are calitatea de a distinge 
lucrurile unele de altele şi de a judeca limpede, cu pătrundere şi cu 
precizie despre fenomenele lumii înconjurătoare, dacă înţelege 
perfect că se asociază într-o societate comercială; în lipsa 
discernământului, actul juridic poate fi anulat prin hotărâre 
judecătorească (Codul civil, art. 225).93 

Viciile consimţământului  
Eroarea. Potrivit art. 227 din Codul civil, eroarea poate afecta 

contractul şi servi ca temei de nulitate, numai dacă este considerabilă. 
Eroarea este considerabilă dacă la încheierea actului a existat o falsă 
reprezentare referitoare la natura actului juridic, calităţile 
substanţiale ale obiectului actului juridic ori părţile contractante. 

Dolul. Prin dol se înţelege faptul de a surprinde, printr-o 
eroare provocată, consimţământul unei persoane şi de a o determina, 
în acest mod, să încheie un contract. Viciul voinţei este, deci, tot o 
eroare, dar, de data aceasta, eroarea nu este spontană, ci provocată: o 
parte este indusă în eroare prin acţiunile viclene ale celeilalte (de 
pildă, fapta unui vânzător care furnizează date false asupra valorii 
obiectului pe care îl vinde, constituie un dol).94 Dolul apare, deci, ca o 
circumstanţă agravantă a erorii. 

În cazul contractului de societate, dolul viciază 
consimţământul unui asociat numai dacă emană de al toţi ceilalţi 
asociaţi sau de la persoane care reprezintă valabil entitatea colectivă 
şi are o anumită gravitate; de exemplu, folosirea unui bilanţ fals 
pentru a determina subscrierea acţiunilor unei societăţi. Când dolul 
vine numai din partea unuia din asociaţi, contractul de societate îşi 
menţine valabilitatea. În acest caz, asociatul, al cărui consimţământ a 
fost viciat, are o acţiune în daună doar împotriva autorului dolului, 
rămânând în raporturi juridice cu ceilalţi asociaţi.95 
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Violenţa se manifestă ca o formă de constrângere datorată unei 
ameninţări cu un rău fizic sau psihic. Acest viciu de consimţământ 
poate fi analizat doar din punct de vedere teoretic, deoarece el nu se 
întâlneşte în practică.96 

− Obiectul contractului de societate. În doctrină, noţiunea 
de obiect al contractului de societate a fost interpretată în 
două sensuri: cel al dreptului comun şi cel de obiect al 
societăţii. 

Obiectul contractului de societate (după dreptul comun) 
constă în prestaţiile la care s-au obligat părţile contractante (art. 107 
Cod civil al RM).  

Obiectul societăţii constă în genul activităţilor de 
întreprinzător pe care urmează să le realizeze societatea, respectiv: 
producţie, comerţ, prestare de servicii, executare de lucrări.  

Prin art. l08, Cod civil al R.M., societatea comercială este 
obligată să indice în actul său constitutiv obiectul de activitate. 
Neindicarea, însă, în actul de constituire a genului de activitate nu 
interzice societăţii practicarea lui, deoarece art. 60, alin.(2) din Codul 
civil prevede că persoana juridică cu scop lucrativ, inclusiv societatea 
comercială, poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar 
dacă nu este prevăzută în actul de constituire. 

− Cauza contractului de societate trebuie să fie reală, 
licită, morală şi în concordanţă cu regulile de convieţuire 
socială. Motivaţia încheierii contractului de societate 
constă în crearea unei comunităţi de bunuri afectate 
realizării activităţii de întreprinzător, cu scopul obţinerii 
unui profit care urmează a fi împărţit între asociaţi, fie în 
funcţie de cota de participare la capitalul social, fie în 
funcţie de înţelegerea asociaţilor care pot stabili un alt 
procent de participare a fiecăruia la împărţirea 
beneficiilor 
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 Condiţiile de formă şi conţinutul actului constitutiv. 
Potrivit Codului civil, art. 107, societatea comercială se fondează prin 
act de constituire autentificat notarial. Nerespectarea formei 
autentice a actului constitutiv duce la respingerea cererii de 
înregistrare a societăţii de către Camera Înregistrării de Stat. 

Conţinutul actului de constituire. Actul de constituire 
prezintă, în mare parte, acelaşi conţinut legal la oricare din formele 
de societate reglementate de lege.  

Clauzele obligatorii ale actului de constituire, independent de 
forma de societate care se formează, sunt stabilite în Codul civil, art. 
108. Alte clauze, necesare a fi indicate în actul constitutiv, care 
particularizează societatea comercială după formă sunt prevăzute în 
art. 122 (societatea în nume colectiv), art. 137 (societatea în 
comandită), art. 146 (societatea cu răspundere limitată), art. 157 
(societatea pe acţiuni) ale Codului civil, precum şi în art. 33 din 
Legea nr. 1134/1997. Conform art. 108, alin. (3) din Codul civil şi art. 
33 alin. (3) din Legea nr. 1134/1997, fondatorii pot indica şi clauze 
facultative, dacă acestea nu contravin dispoziţiilor legale.  

Clauzele obligatorii ale actului de constituire sunt cele 
indicate în normele legale: 

a) Clauzele privind identificarea fondatorilor. Potrivit art. 108, 
Codul civil al R.M., identificarea părţilor în actul 
constitutiv se face: 

− pentru persoana fizică, prin indicarea numelui, 
prenumelui, domiciliului, numărului actului de 
identitate, cetăţeniei, precum şi altor date stabilite de 
legea naţională a acesteia; 

− pentru persoana juridică se indică denumirea, sediul, 
naţionalitatea, numărul şi data înregistrării de stat, 
precum şi datele de identitate ale persoanei fizice care 
reprezintă interesele persoanei juridice fondatoare, actul 
în baza căruia aceasta reprezintă, după caz. 

b) Clauzele privind individualizarea viitoarei societăţi 
comerciale. Prin aceste clauze se stabilesc denumirea, 
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forma juridică şi sediul societăţii şi, dacă este cazul, 
emblema societăţii.  

Denumirea societăţii comerciale. Potrivit art. 108, alin. (l) lit. 
b) din Codul civil, actul de constituire trebuie să conţină 
denumirea societăţii, completă şi prescurtată, cu care aceasta va fi 
înmatriculată în Registrul de stat, aceasta fiind atributul care face 
ca societatea comercială să se deosebească de alţi participanţi la 
raporturile juridice. 

Sediul societăţii comerciale este locul care situează în spaţiu 
societatea comercială, ca subiect de drept. El este stabilit de fondatori, 
având în vedere locul unde societatea îşi va desfăşura activitatea sa 
sau unde vor funcţiona organele sale. 

c) Clauzele privind caracteristicile societăţii comerciale privesc 
obiectul de activitate al societăţii, durata activităţii, 
capitalul social. 

Prin obiect de activitate al societăţii se înţeleg genurile de activitate 
ce urmează a fi practicate de societatea comercială. Aceasta are dreptul, 
în temeiul art. 60, alin.(2) din Codul civil, să desfăşoare orice activitate 
neinterzisă, chiar dacă nu este prevăzută de actul de constituire. În acest 
act trebuie să se indice activităţile care vor fi desfăşurate de societate (art. 
108), menţionarea obiectului de activitate fiind importantă în special 
pentru societatea în nume colectiv şi societatea în comandită, 
împuternicirile administratorilor acestor societăţi sunt limitate la 
domeniul de activitate al societăţii. Pentru săvârşirea de acte ce depăşesc 
aceste limite, este necesar acordul tuturor asociaţilor (art. 124, alin.(2)). 
Este important a indica expres obiectul de activitate în aceste societăţi 
pentru a distinge actele săvârşite în numele societăţii de cele săvârşite de 
asociat în numele propriu.97 

Durata activităţii societăţii comerciale. În actul constitutiv 
asociaţii urmează să hotărască asupra duratei societăţii. Codul civil în 
art. 65 stabileşte că persoana juridică este perpetuă, dacă legea sau 
actele de constituire nu prevăd altfel.  
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Capitalul social şi aporturile fondatorilor. În actul constitutiv se 
menţionează neapărat participaţiunea fiecărui fondator la capitalul 
social (Codul civil, art. 108). Necesitatea stipulării cuantumului 
capitalului social este prevăzută şi în art. 122, 137, 146, 157 din Codul 
civil, precum şi în art. 33 din Legea nr. 1134/1997.  

d) Clauzele privind drepturile şi obligaţiile fondatorilor 
societăţii comerciale. Actul constitutiv trebuie să cuprindă 
drepturile ce urmează a fi dobândite de asociaţi şi 
obligaţiile ce şi le asumă fondatorii.  

e) Clauzele privind structura, atribuţiile, modul de constituire 
şi de funcţionare a organelor societăţii.  

Fiecare societate comercială are structură organizatorică 
proprie, compusă din cel puţin două organe: suprem şi executiv. 
Societăţile mai complexe, în special societăţile pe acţiuni, au mai 
multe organe. Pe lângă cele menţionate, societatea pe acţiuni de tip 
deschis trebuie să aibă consiliu directoriu şi organ de control. 

f) Clauzele privind modul de reprezentare. O societate trebuie 
să fie administrată de unul sau mai mulţi administratori. În 
societatea în comandită, dreptul de reprezentare îl au 
comanditaţii. Comanditarii pot reprezenta societatea 
numai în bază de procură. 

g) Clauzele privind reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea 
societăţii. Actul de constituire trebuie să prevadă temeiurile 
de încetare a activităţii societăţii prin reorganizare şi 
lichidare, altele decât cele indicate de lege. 

h) Clauzele privind filialele şi reprezentanţele societăţilor 
comerciale. Societatea comercială are dreptul să constituie 
filiale şi reprezentanţe. Acestea se înregistrează în modul 
stabilit pentru societăţile comerciale şi numai dacă sunt 
indicate în actul constitutiv al societăţii.  

Alte clauze stabilite de lege. După cum s-a menţionat, pentru 
fiecare formă de societate legea (Codul civil, art. 122, 137, 146 şi 157) 
stabileşte clauze specifice, care trebuie incluse în actul de constituire; în 
funcţie de obiectul de activitate, legislaţia poate obliga includerea în 
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actul de constituire şi a altor clauze. De exemplu, actul de constituire a 
fondului de investiţie trebuie să conţină şi dispoziţiile art. 5 alin.(2) din 
Legea nr. 1204/1997,98 iar cel al bursei de mărfuri – dispoziţiile art. 17 
din Legea nr. 1117/1997 privind bursele de mărfuri. 

Clauzele facultative. În actul de constituire se pot include şi 
clauze care nu contravin legislaţiei în vigoare. Astfel, fondatorii pot 
conveni asupra modului de procurare a participaţiunilor, de 
retragere şi excludere a asociaţilor, de admitere a noilor asociaţi, de 
participare personală a asociaţilor la activitatea societăţii, de trecere a 
părţilor sociale în alte mâini prin donaţie şi moştenire, asupra 
regulilor de divizare a părţilor sociale etc. Clauzele actului de 
constituire sunt utile atunci când contribuie la soluţionarea litigiilor 
ce apar între asociaţi, iar legea nu dă soluţii. Important este ca aceste 
clauze să nu contravină normelor imperative. 

 
 

5.3. Înregistrarea societăţilor comerciale 
 
Noţiuni generale. Legislaţia R.Moldova prevede că persoana 

juridică (inclusiv societăţile comerciale) se consideră constituită din 
momentul înregistrării ei de către stat. Dacă înregistrarea societăţii 
comerciale nu a avut loc în termen de 3 luni de la data autentificării 
notariale a actului de constituire, membrii ei au dreptul să fie 
degrevaţi de obligaţiile ce rezultă din subscripţiile lor, dacă actul de 
constituire nu prevede altfel. Putem conchide astfel că pentru apariţia 
societăţii comerciale ca subiect distinct de drept nu este îndeajuns 
doar întocmirea actului de constituire, ci este nevoie şi de 
recunoaşterea acestuia de către stat prin intermediul organelor sale. 

În funcţie de organele de stat abilitate cu înregistrarea, în 
diferite ţări diferă şi procedura de înregistrare, care poate fi judiciară 
(de exemplu, în România, Germania, unde înregistrarea este făcută 
de instanţele judecătoreşti) şi administrativă (este cazul RM, unde 
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înregistrarea este făcută de un organ administrativ). Conform legii 
nr. 1265/2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi 
organizaţiilor, prin înregistrarea de stat se înţelege certificarea din 
partea organului înregistrării de stat, a creării, reorganizării ori 
lichidării întreprinderii sau organizaţiei, precum şi a modificărilor şi 
completărilor din documentele de constituire a acestora. Dacă facem 
abstracţie doar de momentul constituirii societăţii comerciale, atunci 
putem spune că înregistrarea de stat reprezintă certificarea 
(recunoaşterea) din partea statului, prin intermediul organelor 
abilitate, a legalităţii elaborării actelor de constituire şi aprobare a 
acestora. 

Prin înregistrarea de stat şi ţinerea Registrului de stat al 
întreprinderilor şi organizaţiilor, statul urmăreşte: 

− exercitarea controlului de stat asupra constituirii 
societăţilor comerciale şi a altor subiecte de drept supuse 
înregistrării de stat, combaterea practicii ilegale de 
întreprinzător; 

− ţinerea unei evidenţe statistice pentru reglementarea 
economiei; 

− promovarea politicii de impozitare; 
− eliberarea de date solicitanţilor conform art. 26 din Legea 

nr. 1265/2000.99 
Organul de înregistrare şi registratorul. Conform art. 5 al 

Legii nr. 1265/2000, unica instituţie publică care prin intermediul 
oficiilor sale teritoriale efectuează, în numele statului, înregistrarea 
întreprinderilor şi organizaţiilor, este Camera Înregistrării de Stat a 
Ministerului Dezvoltării Informaţionale (în continuare Camera). 
Oficiile teritoriale ale Camerei sunt conduse de registratori de stat, 
care au statut de funcţionar public. Acesta este înzestrat cu un şir de 
atribuţii, dintre care: primeşte cererile de înregistrare a societăţilor 
comerciale, verifică conformitatea documentelor de constituire cu 
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cerinţele legislaţiei, înregistrează întreprinderile şi organizaţiile sau 
refuză înregistrarea acestora etc.  

Procedura înregistrării. După întocmirea actului de 
constituire şi autentificare notarială a acestuia, persoana 
împuternicită cu înregistrarea societăţii comerciale va prezenta 
Camerei de Înregistrare următoarele documente: 

a) cererea de înregistrare după modelul aprobat de Cameră; 
b) actul de constituire al societăţii comerciale care urmează să 

fie înregistrată; 
c) actele de identitate ale fondatorilor. Dacă este persoană 

fizică, fondatorul va prezenta buletinul de identitate, iar 
dacă este o persoană juridică, se va prezenta actul de 
constituire a acesteia şi copia de pe certificatul ei de 
înregistrare; 

d) actul de identitate al managerului principal al societăţii; 
e) bonul de plată a taxei de timbru şi a taxei de înregistrare. 

Conform art. 12 al Legii nr. 1265/2000, societatea 
comercială care urmează a fi înregistrată trebuie să 
plătească în bugetul de stat o taxă de timbru în mărime de 
0,5 % din capitalul social. Pe lângă taxa de timbru, mai 
trebuie să fie achitată şi taxa de înregistrare, cuantumul 
căreia este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 
926/2002;100  

f) documentul ce confirmă depunerea de către fondatori 
(asociaţi) a cotei-parţi în capitalul social al societăţii în 
mărimea şi în termenul prevăzut de legislaţie. Trebuie 
prezentat actul bancar pentru aportul în bani la capitalul 
social, pentru aporturile în natură, reieşind din art. 144, 
Cod civil al R.M., se va prezenta actul de evaluare a 
bunurilor transmise ca aport în natură; 

g) documentul eliberat de organul fiscal teritorial, ce confirmă 
că fondatorii nu au datorii la bugetul public naţional. 

                                                 
100 „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 2002, nr. 103-105 
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Societatea comercială este obligată să se înregistreze la 
organul fiscal din teritoriul în care este amplasată. În baza 
hotărârii guvernului nr. 861/2003101 organele fiscale 
utilizează numărul de identificare de stat unic (IDNO) în 
calitate de cod fiscal.  

Registratorul verifică legalitatea actelor prezentate şi în termen 
de 15 zile emite decizia de înregistrare sau decizia privind refuzul de 
înregistrare a societăţii. Se va refuza înregistrarea societăţii, dacă a 
fost încălcat modul legal de constituire sau dacă actul de constituire 
nu este în concordanţă cu legea (art. 110, Codul civil al RM).  

Principala funcţie a Camerei este ţinerea Registrului de stat al 
întreprinderilor. Registrul de stat al întreprinderilor este o listă de 
societăţi comerciale, persoane juridice şi date informative despre ele. 
Informaţia scrisă în registru, precum şi cea din actele prezentate la 
înregistrare şi îndosariate la Cameră se consideră a fi veridice, până la 
proba contrarie. Registrul de stat al întreprinderilor se ţine în mod 
computerizat şi manual. În situaţia în care nu vor coincide datele din 
aceste două registre (manual şi computerizat), se consideră autentice 
datele din registrul ţinut manual. 

Societăţii înregistrate i se atribuie un număr de identificare de 
stat unic (IDNO), care se indică în documentele de constituire, în 
certificatul de înregistrare şi pe ştampilă. Societatea comercială se 
consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare. 

Drept dovadă a înregistrării de stat serveşte certificatul de 
înregistrare, eliberat administratorului principal al societăţii 
comerciale. 

Radierea din registrul de stat. Fondatorul sau instanţa de 
judecată care a adoptat hotărârea de lichidare a societăţii 
comerciale, în termen de 3 zile este obligat(ă) să înştiinţeze oficiul 
teritorial al Camerei, care consemnează în Registrul de stat 
începerea procedurii de lichidare a societăţii. După adoptarea 
bilanţului de lichidare, comisia de lichidare sau lichidatorul 

                                                 
101 Monitorul oficial al R.M., 2003, nr. 153-154 
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prezintă la oficiul teritorial al Camerei actele necesare pentru 
radierea societăţii din Registrul de stat. 

Efectul juridic al înregistrării se exprimă prin faptul că 
societatea ca persoană juridică există atât timp cât figurează în 
Registrul de stat. În numele societăţii neînregistrate, nu se pot încheia 
acte juridice şi nu se poate practica activitate de întreprinzător, sub 
riscul sancţionării.102 

 
 

5.4. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor 
 
În procesul activităţii de întreprinzător asociaţii societăţilor 

comerciale dispun de un şir de drepturi şi obligaţii. Prin drepturi ale 
asociaţilor se înţeleg prerogativele conferite acestora de lege şi de 
contractul de societate, în temeiul cărora pot pretinde societăţii şi 
altor persoane o anumită conduită, constând în acţiuni şi abstenţiuni, 
folosind la nevoie forţa de constrângere a statului, pe calea acţionării 
în justiţie. 

Drepturile asociaţilor pot fi drepturi fundamentale, 
caracteristice calităţii de asociat şi drepturi specifice asociaţilor ce fac 
parte din anumite forme de societate sau îndeplinesc anumite funcţii. 
Drepturile asociaţilor mai sunt clasificate în drepturi individuale şi 
drepturi colective. 

Drepturile individuale fundamentale sunt: 
1. Dreptul la egalitatea tratamentului care constituie premisa 

tuturor celorlalte drepturi şi obligaţii ale asociaţilor. Orice 
clauză care ar afecta egalitatea de tratament a asociaţilor 
este lovită de nulitate. 

2. Dreptul la beneficiu este dreptul asociatului de a obţine o 
cotă-parte din beneficiul realizat de societate, prin 
efectuarea actelor comerciale. Acest drept este prevăzut în 
art. 115 al Codului civil. Extinderea acestui drept este 

                                                 
102 Roşca N., Baieş S., Dreptul Afacerilor, Chişinău 2004, p.1234  
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diferită, după titlul de societate, voinţa părţilor şi rezultatul 
activităţii economice, în raport cu cota de participare la 
capitalul social. Distribuirea de dividende este decisă de 
adunarea generală şi, din momentul respectiv, acestea 
devin drepturi de creanţă exigibile ale asociaţilor împotriva 
societăţii. Repartizarea beneficiului se efectuează la 
sfârşitul anului financiar, însă în actul constitutiv poate fi 
prevăzută repartizarea trimestrială sau chiar lunară a 
beneficiului, dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul 
profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de 
pierderile suferite de societate.  

3. Dreptul de participare la împărţirea finală a patrimoniului. 
El generează din actul constitutiv al societăţii şi din 
dispoziţiile legale. Asociaţii sunt în drept să primească, în 
caz de lichidare a societăţii, o parte din valoarea activelor 
societăţii rămase după satisfacerea creanţelor creditorilor, 
proporţional participării la capitalul social. 

4. Dreptul de participare la conducerea şi activitatea societăţii. 
Acest drept se exprimă prin posibilitatea de participare la 
elaborarea voinţei sociale, respectiv participarea la 
adoptarea deciziilor şi hotărârilor adunării generale, 
dreptul de a fi ales în organele de conducere şi de control 
ale societăţii. Existenţa acestui drept este condiţionată de 
calitatea de asociat. 

5. Dreptul de informare şi controlul asupra gestiunii societăţii, 
când se consideră că organele societăţii îşi îndeplinesc 
necorespunzător sarcinile. Acest drept asigură garantarea 
dreptului de participare la beneficiul societăţii şi de 
prevenire a orice situaţie care le-ar diminua acest 
beneficiu. 

6. Dreptul de transmitere, cedare şi donare a părţilor sociale 
poate fi exercitat în condiţiile legii, fără a atinge drepturile 
celorlaltor asociaţi. De exemplu, art. 142, Cod civil, 
prevede că participaţiunea comanditarului poate fi 
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înstrăinată unor terţi, poate trece succesorilor fără acordul 
asociaţilor, dacă actul de constituire nu prevede altfel. 
Comanditarii au dreptul de preemţiune în cazul 
înstrăinării participaţiunii de către alt comanditar, regulile 
date fiind aplicate şi la înstrăinarea participaţiunii în 
societatea cu răspundere limitată.  

Obligaţiile asociaţilor sunt îndatoririle ce le revin acestora faţă 
de societate. Principalele îndatoriri ale asociaţilor sunt: 

1. Să depună şi să completeze aportul la care s-au angajat. 
Mărimea şi tipul aportului este prevăzută în actul de 
constituire, limita pentru unele tipuri de societăţi fiind 
prevăzută de lege. De exemplu: la constituirea societăţii cu 
răspundere limitată fondatorul unic trebuie să depună cel 
puţin 5400 lei pentru constituirea societăţii. Fiecare asociat 
trebuie să îndeplinească obligaţia de a transmite aportul în 
termenul stabilit în actul de constituire, însă nu mai târziu 
de 6 luni de la data înregistrării. Asociatul, care nu a depus 
aportul social, este răspunzător de daunele pricinuite, 
putând fi exclus din societate.  

2. Să nu divulge informaţia confidenţială despre activitatea 
societăţii. Secretul comercial constituie un element 
important la obţinerea beneficiului de către societate. 
Divulgarea informaţiei confidenţiale nu numai că reduce 
eficienţa activităţii societăţii, dar chiar o poate submina. În 
conformitate cu legislaţia în vigoare, societatea comercială 
este în drept să determine care informaţie constituie secret 
comercial, obligându-i pe asociaţi să nu divulge informaţia 
confidenţială despre activitatea societăţii. 

3. Să nu facă concurenţă societăţii. Această obligaţie se 
întemeiază pe voinţa asociaţilor de a colabora, de regulă, 
ceea ce trebuie să guverneze relaţiile dintre asociaţi şi 
societate. Asociatul, prin comportarea sa, trebuie să 
elimine orice suspiciune de activitate neloială. Asociatul, 
care încalcă această obligaţie, poate fi exclus din societate 
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sau la alegere să fie obligat să predea beneficiul rezultat şi 
să plătească despăgubiri. 

4. Să participe la suportarea pierderilor şi să răspundă 
pentru obligaţiile asumate de societate. Această obligaţie 
se corelează cu dreptul la beneficiu. Asociaţii trebuie să 
răspundă pentru obligaţiile sociale, în mod diferit, după 
forma societăţii. În societatea în nume colectiv şi în 
societatea în comandită, asociatul (comanditatul) răspunde 
pentru obligaţiile sociale, nelimitat şi solidar, adică cu 
întregul patrimoniu. În societatea pe acţiuni şi societatea 
cu răspundere limitată, asociaţii răspund în limita 
aportului lor social (părţi, cote-părţi, acţiuni). 

5. Să nu folosească bunurile societăţii în interes propriu sau 
în folosul unor terţi. Potrivit art. 154, Cod civil al R.M., 
asociatul care utilizează bunurile în scop personal sau al unor 
terţi şi comite fraude în dauna societăţii, deţinând funcţia de 
administrator, poate fi exclus din societate pentru încălcarea 
obligaţiei de a nu folosi bunurile societăţii în interes propriu. 
Faptele prin care se încalcă această obligaţie constituie o 
infracţiune pentru administrator şi director.  

6. Să nu comită fapte nedemne. Această obligaţie este de 
natură să asigure onorabilitatea firmei şi de a atrage 
încrederea agenţilor economici şi a clientelei. Încălcarea 
acestei obligaţii poate atrage anumite consecinţe: pierderea 
calităţii de asociat sau împiedicarea obţinerii calităţii de 
asociat, de administrator sau de cenzor, un tratament 
juridic mai sever sau sancţiuni penale. 

7. Să nu se amestece fără drept în administraţia societăţii. 
Această obligaţie se referă la exercitarea abuzivă a acestui 
drept, de natură să perturbe funcţionarea societăţii. 
Obligaţia este corelativă dreptului de informare şi de 
control al asociatului cu privire la gestiunea socială. 
Încălcarea acestei obligaţii de către asociatul cu răspundere 
nelimitată poate atrage excluderea lui din societate. 
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5.5. Organele societăţii comerciale 
 
Centrul motor vital al funcţionării societăţii comerciale este 

alcătuit din organele societăţii comerciale. Societatea comercială, ca 
orice persoană juridică, are o voinţă de sine stătătoare care nu se 
confundă cu voinţa asociaţilor. Societatea îşi manifestă voinţa prin 
organele sale: adunarea generală a asociaţilor, administratorii şi 
cenzorii. Adunarea generală este organul în care asociaţii, respectiv 
acţionarii, îşi exprimă voinţele lor individuale ca o voinţă colectivă, 
alta decât totalitatea voinţelor persoanelor fizice care o compun. 
Această voinţă de o nouă calitate este voinţa societăţii ca persoană 
juridică numită voinţa socială.  

Societatea comercială îşi manifestă voinţa sa în raporturile 
juridice prin reprezentanţii săi asociaţi sau prin persoane străine de 
societate. Acest drept se conferă respectivelor persoane prin actele 
constitutive sau, ulterior, prin voinţa asociaţilor exprimată la 
adunarea generală. 

Adunarea generală a asociaţilor este forma de organizare a 
societăţii constituită din totalitatea asociaţilor care participă la 
elaborarea şi exprimarea deciziei şi hotărârii voinţei sociale în 
proporţii cu valoarea aportului la capitalul social. Adunarea generală 
este organul suprem de conducere şi de decizie a societăţii comerciale 
şi este compusă din membrii acesteia, fie asociaţi, fie acţionari. În 
funcţie de faptul cine o constituie, asociaţii sau acţionarii, ea poartă 
denumire diferită, adică adunarea generală a acţionarilor sau 
adunarea generală a asociaţilor. În Republica Moldova adunarea 
generală, ca organ al societăţii, îndeosebi este reglementată pentru 
societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni. Însă se 
admite luarea hotărârilor în cadrul societăţii în nume colectiv, cu 
majoritatea voturilor membrilor, ceea ce presupune convocarea 
asociaţilor în anumite adunări. 

Adunarea generală a societăţii pe acţiuni are atribuţia să decidă 
atât asupra problemelor obişnuite (ordinare), cât şi asupra unor 
probleme deosebite, care privesc existenţa societăţii. De aici 
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clasificarea – adunări generale ordinare şi adunări generale 
extraordinare. În cazul societăţii cu răspundere limitată legislaţia 
R.M. nu face expres deosebirea dintre cele două categorii de adunări. 

Adunarea generală a acţionarilor se ţine cu prezenţa 
acţionarilor, prin corespondenţă sau sub formă mixtă. Adunarea 
generală anuală nu poate fi ţinută prin corespondenţă. 

Adunarea generală ordinară se convoacă cel puţin o dată pe 
an, de regulă, după expirarea exerciţiului financiar. În actul de 
constituire poate fi prevăzută convocarea mai frecventă a adunării 
generale ordinare. Adunarea generală extraordinară se convoacă ori 
de câte ori este nevoie.  

Adunarea generală are următoarele atribuţii: aprobă statutul 
societăţii, hotărăşte cu privire la modificarea capitalului social, 
aprobă regulamentul consiliului societăţii, alege membrii consiliului, 
aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii comisiei de 
cenzori, confirmă organizaţia de audit, hotărăşte cu privire la 
încheierea tranzacţiei, aprobă normativele de repartizare a profitului 
societăţii, decide cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv 
plata dividendelor anuale, hotărăşte cu privire la reorganizarea şi 
lichidarea societăţii.  

Convocarea adunării generale. Iniţiativa de convocare. 
Adunarea generală se convoacă la iniţiativa organului executiv în 
temeiul deciziei consiliului societăţii. De asemenea, poate fi 
convocată la cererea comisiei de cenzori, la cererea oricărui acţionar, 
în temeiul încheierii instanţei judecătoreşti. Decizia de convocare a 
adunării generale este emisă de organul executiv. Adunarea 
asociaţilor se desfăşoară la sediul societăţii, dacă actul constitutiv nu 
a prevăzut altfel.  

Conţinutul convocării trebuie să cuprindă, în afară de locul şi 
data ţinerii adunării, ordinea de zi cu prezentarea explicită a 
problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor. Cunoaşterea ordinii de 
zi are ca scop să pună acţionarii în situaţia de a se pregăti, a se 
documenta în deplină cunoştinţă de cauză. Adunarea generală se 
consideră convocată legal, dacă asociaţii au fost informaţi în termen 
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rezonabil, de exemplu: acţionarii societăţii pe acţiuni trebuie să fie 
informaţi despre ţinerea adunării generale a acţionarilor cel târziu cu 
30 de zile mai înainte de convocarea adunării generale ordinare, iar 
în cazul adunării generale extraordinare – nu mai târziu de 15 zile 
calendaristice înainte de începerea ei. 

La şedinţa adunării generale au dreptul să participe toţi 
asociaţii. Participarea acţionarilor care nu au capacitate legală şi a 
persoanelor juridice se realizează prin reprezentanţii lor legali, care 
pot da propuneri speciale altor acţionari. Şedinţa adunării generale se 
va ţine în ziua, ora şi locul prevăzute în anunţ. Organul care a 
convocat adunarea înregistrează asociaţii şi voturile acestora. Şedinţa 
adunării generale este prezidată de către preşedintele consiliului 
societăţii sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală. 
Atribuţiile secretarului adunării generale ale acţionarilor le exercită 
secretarul consiliului sau altă persoană aleasă de adunarea generală. 
În cazul celorlaltor forme de societăţi comerciale, adunarea este 
condusă de unul dintre administratori şi se desfăşoară pe baza 
aceloraşi principii. După îndeplinirea acestor formalităţi, se trece la 
ordinea de zi. Dacă adunarea nu este deliberativă, se convoacă o 
adunare repetată cu aceeaşi ordine de zi. Adunarea generală 
convocată repetat este deliberativă, dacă sunt prezenţi acţionarii care 
deţin cel puţin 1/3 din acţiunile cu drept de vot. 

Dreptul de vot în cadrul adunării generale este strâns legat de 
participarea la capitalul social. În societatea de capital orice acţiune 
dă dreptul la un vot, conform art. 61, Legea privind societăţile pe 
acţiuni, nr. 1134/1997. Nu au dreptul de vot acţionarii care deţin 
acţiuni privilegiate, conform art. 14 al Legii privind societăţile pe 
acţiuni, nr. 1134/1997. 

În societatea cu răspundere limitată fiecare parte socială oferă 
dreptul la vot. În societatea în nume colectiv şi cea în comandită 
legislaţia lasă pe seama actului constitutiv determinarea dreptului de 
vot la adunarea generală. Hotărârile adunării generale se iau prin vot, 
care sunt înscrise de secretar în procesul verbal semnat de preşedintele 
adunării. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toţi 
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asociaţii, chiar şi pentru cei care nu au luat parte la adunare ori au 
votat contra. La procesul verbal se anexează actele referitoare la 
convocare şi listele de prezenţă a acţionarilor. Procesul verbal al 
adunării generale se autentifică de comisia de cenzori sau de notari. 

Administrarea societăţii comerciale. Administrarea este o 
formă de executare a atribuţiilor de posesie, folosinţă şi dispoziţie 
asupra patrimoniului, precum şi asupra săvârşirii actelor de 
administrare şi gestiune în vederea atingerii obiectului şi scopului 
social. Ea este realizată de un organ distinct de gestiune permanentă, 
numit administratori sau organ executiv. Spre deosebire de adunarea 
generală, care apare în raporturile cu terţii ca o entitate oricare 
abstractă, apare un pandant reprezentant prin „administratori”, care 
poartă toată răspunderea conducerii concrete a societăţii.103 

Prin administrarea societăţii comerciale trebuie înţeleasă 
conducerea activităţii acesteia potrivit normelor legale, contractului şi 
statutului propriu pentru obţinerea rezultatelor urmărite. La 
administrare contribuie asociaţii care adoptă hotărârile cele mai 
importante în adunările generale, încredinţând realizarea acestora şi 
soluţionarea problemelor curente unui sau mai multor administratori. 
Legislaţia R.M. numeşte în mod diferit administratorul, de exemplu, 
director, director general, manager, în cazul organului executiv 
unipersonal, sau comitetul de conducere, consiliul de administraţie, dacă 
este vorba de organul colegial. Administratorii sunt desemnaţi, de 
regulă, prin actul de constituire a societăţii sau printr-un act suplimentar 
(proces-verbal al adunării generale, decizie). În cadrul unei societăţi 
comerciale pot fi desemnaţi unul sau mai mulţi administratori, aceştia 
din urmă formând un consiliu de administraţie sau comitet de 
conducere. Calitatea de administrator o pot avea atât persoanele fizice 
(cetăţenii RM, cetăţeni străini, apatrizi), cât şi persoanele juridice (Legea 
nr. 1134/1997 art. 70, alin. 6). 
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Persoana fizică, pentru a dobândi calitatea de administrator, 
trebuie să dispună de capacitatea de exerciţiu deplină. Legea nu 
obligă ca administratorul societăţii să fie neapărat asociat, permiţând 
şi persoanelor terţe să obţină acest statut. Excepţie de la regula dată 
este cazul societăţilor în comandită, în care calitatea de administrator 
o au numai asociaţii comanditaţi. Funcţia de administrator nu poate 
fi dobândită de o persoană care nu poate fi fondator: funcţionarii 
publici, procurorii, judecătorii, lucrătorii organelor Ministerului de 
interne, deputaţii, miniştrii, Preşedintele R.M. etc. De asemenea, nu 
pot deţine această funcţie persoanele care au comis infracţiunile 
prevăzute de articolele Codului penal al R.M.: art. 243 (spălarea 
banilor), art. 244 (evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor), art. 245 (abuzurile la emiterea titlurilor de valoare), 
art. 246 (limitarea concurenţei libere), art. 247 (constrângerea de a 
încheia o tranzacţie sau de a refuza încheierea ei), art. 252 
(insolvabilitatea intenţionată), art. 253 (insolvabilitatea fictivă) etc.  

În societăţile de persoane şi în societăţile de capitaluri asociaţii 
sunt liberi să stabilească durată mandatului administratorului. 
Activitatea administratorului este în principal remunerată, decizia de 
remunerare este luată de adunarea generală. Remunerarea 
administratorului poate să includă şi o parte din beneficiile societăţii, 
dacă aceasta activează eficient. În cazul în care administratorul este şi 
asociat, suma remunerării plătite din beneficiu nu cuprinde 
dividendul, care se împarte proporţional cotei de participare la 
capitalul social. 

În vederea exercitării funcţiilor sale, administratorul dispune de 
un şir de atribuţii: organizează evidenţa contabilă şi statistică, asigură 
păstrarea actelor şi registrelor societăţii, emite ordine şi dispoziţii, 
creează condiţii de muncă pentru angajaţii societăţii, reprezintă 
societatea în raport cu terţele persoane, de asemenea exercită şi alte 
drepturi care nu sunt incluse în competenţa altor organe.  

Obligaţiile administratorului. Principalele obligaţii ale 
administratorului sunt: să aducă la îndeplinire hotărârile adunării 
generale, să ţină evidenţa contabilă, să întocmească raportul 
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financiar, să convoace adunarea generală, să ia parte la adunările 
societăţii, să păstreze documentele societăţii comerciale, să 
urmărească efectuarea de către asociaţi a vărsămintelor necesare. 

Funcţia de administrator încetează prin expirarea termenului 
mandatului, revocarea, renunţarea, decesul sau incapacitatea 
administratorului. Activitatea administratorului poate fi revocată în 
orice moment, chiar şi până la expirarea termenului pentru care a fost 
desemnat în vederea exercitării funcţiei. Revocarea administratorului se 
efectuează cu acordul tuturor membrilor societăţii. 

Renunţarea sau demisia administratorului duce la încetarea 
funcţiei de administrator. 

Dacă prin revocare sau renunţare s-a cauzat un prejudiciu din 
partea administratorului, respectiv societatea are dreptul la 
despăgubiri de la administratorul revocat. 

Administratorul poate fi atras atât la răspundere civilă, 
administrativă, cât şi penală, conform legii. 

Cenzorii societăţii comerciale. În societăţile de persoane care 
au un număr mic de asociaţi şi care se bazează pe încredere 
reciprocă, controlul se exercită de aceştia, cu excepţia celor care au 
calitatea de administratori. În societăţi de capitaluri controlul 
gestiunii societăţii se exercită de către cenzori. Cenzorii sunt 
persoanele investite de către adunarea generală sau prin actul 
constitutiv cu controlul gestiunii societăţii. 

Cenzorii pot fi desemnaţi din rândurile asociaţilor, precum şi 
din rândul terţelor persoane, obligatoriu fiind faptul ca ei să dispună 
de calificarea necesară, adică să fie specialişti în contabilitate, finanţe 
sau economie. Ei sunt numiţi în funcţie pe un termen de la 2 până la 
5 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.104 Nu pot fi desemnaţi în calitate 
de cenzori membrii consiliului, administratorii şi contabilii societăţii.  

Cenzorii exercită controlul obligatoriu al activităţii 
economico-financiare a societăţii. Controalele date pot fi efectuate 
din iniţiativa proprie a cenzorilor, la cererea acţionarilor care deţin 
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Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 110 -

cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, la hotărârea 
adunării generale. 

Cenzorii au dreptul să fie informaţi despre activitatea 
societăţii. În acest scop, participă la adunările administratorilor fără 
drept de vot şi au dreptul să obţină informaţie despre mersul 
afacerilor comerciale, să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice 
dacă registrele sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea patrimoniului s-a 
făcut corect, să controleze dacă bilanţul şi contul de pierderi sunt 
legal întocmite, să convoace adunarea asociaţilor, să participe cu 
drept de vot consultativ la şedinţele organului executiv al societăţii şi 
la adunarea generală. 

În urma efectuării controlului, ei întocmesc un raport pe care 
îl prezintă adunării generale a societăţii. 

Atribuţiile cenzorilor le poate exercita o companie de audit. 
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Tema 6. 
REGIMUL JURIDIC ŞI COMPONENŢA 

PATRIMONIULUI SOCIETĂŢILOR 
COMERCIALE 

 
1. Noţiunea de patrimoniu 
2. Componenţa patrimoniului 
3. Bunurile incorporale ale societăţilor comerciale 
4. Capitalul social. Funcţiile capitalului social 

 
 

6.1. Noţiunea de patrimoniu 
 
Dacă lucrătorului manual îi este de ajuns un ciocan sau o 

lopată, plugarul are nevoie în schimb de un fond important, compus 
din pământ, vite de muncă şi instrumente agricole, iar meseriaşul de 
un atelier şi de scule. 

Întreprinzătorul nu scapă acestei legi a producţiei. Activitatea 
de întreprinzător necesită numeroase instrumente de acţiune, capital, 
local, mărfuri, iar când este vorba de o industrie – de instalaţii 
costisitoare, mărci de fabrică, brevete, desene industriale etc. care, 
împreună, constituie patrimoniul comercial.105 

Prima întrebare care se pune este, desigur, ce reprezintă 
patrimoniul din punct de vedere juridic, care este locul său în 
ansamblul celorlalte instituţii consacrate de Codul civil? 

Societatea comercială are un patrimoniu propriu, distinct de acela 
al asociaţilor sau acţionarilor şi care nu se confundă cu capitalul social. 
El este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter 
patrimonial (Codul civil, art. 284, alin. (1)), care aparţin societăţii, privite 
ca o sumă de valori active şi pasive strâns legate între ele. 

                                                 
105 Georgescu, I.L. Drept comercial român: Vol. I. – Bucureşti: ALL BECK, 2002. – P. 462 
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Acesta este sensul juridic al noţiunii de patrimoniu, deoarece 
include latura activă (drepturile) şi pe cea pasivă (obligaţiile). Sensul 
economic al noţiunii de patrimoniu include numai latura activă, 
adică totalitatea de drepturi (bunuri corporale şi incorporale), 
deţinute de societate, fiind utilizat mult mai frecvent.106  

Latura activă cuprinde drepturile patrimoniale, reale sau de 
creanţă. Aceste drepturi privesc, în principal, bunurile aduse de 
asociaţi ca aport la constituirea societăţii, bunurile dobândite de 
societate ulterior constituirii, în cursul desfăşurării activităţii, precum 
şi beneficiile nedistribuite. 

În latura pasivă sunt cuprinse obligaţiile patrimoniale ale 
societăţii, contractuale şi extracontractuale (obligaţii sociale). 

În doctrina română, sensul economic al noţiunii de patrimoniu, 
este desemnat prin termenul – fond de comerţ – sau, uneori, mai poartă 
denumirea de patrimoniu comercial. După părerea aceloraşi autori, 
trebuie făcută distincţia dintre noţiunea de fond de comerţ (patrimoniu 
comercial) şi cea de patrimoniu. Spre deosebire de fondul de comerţ, 
care este un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale sau 
incorporale, afectate de comerciant în scopul desfăşurării unei activităţi 
comerciale, patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor 
comerciantului care au o valoare economică. Aceasta înseamnă că 
fondul de comerţ nu cuprinde creanţele şi datoriile comerciantului, cu 
toate că ele fac parte din patrimoniul acestuia.107 

Pornind de la cele menţionate, ajungem la concluzia că trebuie 
făcută distincţia dintre patrimoniul societăţii şi patrimoniul 
comercial al societăţii.  

Patrimoniul societăţii comerciale include totalitatea 
drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale privite ca o sumă de valori 
active şi pasive strâns legate între ele. 

Patrimoniul comercial al societăţii comerciale (sensul 
economic al patrimoniului) include în sine ansamblul de bunuri 

                                                 
106 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 79 
107 Cărpenaru, St. D. Drept comercial român. – Bucureşti: All Beck, 2000. – P. 112 
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mobile şi imobile, corporale sau incorporale pe care societatea 
comercială le are în mod distinct de cele ale altor subiecte de drept, 
precum şi de cele ale persoanelor care o alcătuiesc. 

Autonomia patrimoniului societăţii faţă de patrimoniile proprii 
ale asociaţilor, determină anumite consecinţe juridice: 

− Asociatul nu are nici un drept asupra bunurilor din 
patrimoniul societăţii, nici chiar asupra celor aduse ca 
aport propriu, astfel că dreptul său real se transformă în 
dreptul la beneficii; 

− Bunurile aduse ca aport de către asociaţi, cuprinse în 
activul social, formează gajul general al creditorilor 
societăţii; 

− Nu se poate face compensaţia între creanţele societăţii şi 
datoria proprie a unui asociat faţă de o terţă persoană şi 
nici viceversa; 

− Aplicarea procedurii insolvabilităţii faţă de societate. 
 
 

6.2. Componenţa patrimoniului 
 
În literatura de specialitate sunt diferite păreri referitoare la 

natura juridică a patrimoniului şi, în funcţie de aceasta, şi 
componenţa acestuia. 

Astfel, a fost elaborată teoria universalităţii juridice a 
patrimoniului, ceea ce înseamnă că patrimoniul apare ca o masă de 
drepturi şi obligaţii legate între ele sau ca o grupare a mai multor 
astfel de mase, fiecare având un regim juridic determinat.108 
Universalitatea de drept sau juridică (universetas juris), care este 
patrimoniul, cuprinde un activ şi un pasiv, legate între ele, în activ 
intrând toate drepturile şi forma lor bănească, iar în pasiv toate 
obligaţiile cu conţinut economic ale subiectului de drept.  

                                                 
108 Vonica, R. P. Drept comercial: Partea generală. – Bucureşti: Lumina Lex, 2000. – 
P. 236 
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În această situaţie, în componenţa patrimoniului intră nu 
numai drepturile (diferite bunuri corporale şi incorporale), ci şi 
datoriile. 

O altă teorie este teoria universalităţii de fapt a patrimoniului. 
Potrivit acestei teorii, fondul de comerţ este o universalitate de fapt 
(universitas facti), creată prin voinţa titularului său,109 şi nu prin lege. 
Prin voinţa sa, şi numai prin voinţa sa, întreprinzătorul a desprins o 
cantitate de bunuri cărora le-a dat o destinaţie şi o unitate. Fiecare 
bun în parte poate face obiectul unui act juridic. Se poate vinde 
emblema, se pot vinde rafturi, dar dacă întreprinzătorul o voieşte, el 
poate trata aceste bunuri ca unitate (este situaţia când din activul 
patrimoniului societăţii comerciale poate face parte şi întreprinderea 
ca un complex patrimonial unic).110  

În această situaţie, în componenţa patrimoniului societăţii 
comerciale intră doar drepturile (bunuri corporale şi incorporale). 

În activul patrimoniului societăţii comerciale pot fi evidenţiate 
următoarele bunuri:111 

Bunurile corporale sunt cele care au existenţă materială, aspect 
şi sunt percepute cu simţurile omului (o casă, un autoturism). 
Potrivit articolul 285 al Codului civil, bunurile corporale sunt 
lucrurile (obiectele corporale) în raport cu care pot exista drepturi şi 
obligaţii juridice. 

Bunurile incorporale sunt cele care au o existenţă abstractă, 
imaterială, ce nu cad sub simţurile noastre.112 Astfel de bunuri sunt 
drepturile patrimoniale, cum ar fi dreptul întreprinzătorului asupra 
denumirii de firmă, asupra mărcii de producţie sau de serviciu, 
drepturile de autor etc.113 

                                                 
109 Cărpenaru, S. D. Drept comercial român. – Bucureşti: All Beck, 2000. – P. 113 
110 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 282-284 
111 Олейник, О.М. Предпринимательское (хозяйственное) право. Том 1. – 
Москва: «Юристь», 2000. P. 322 
112 Boroi G., Drept civil: Partea generală. – Bucureşti: All Beck, 1998. – P. 80 
113 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 281 
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Bunurile mobile. Codul civil în art. 288 clasifică bunurile în 
mobile şi imobile. Mobile se consideră acele bunuri care nu au o 
aşezare fixă şi stabilă, fiind susceptibile de deplasare de la un loc la 
altul, fie prin ele însele, fie cu concursul unei forţe străine, cum sunt: 
animalele, lucrurile separate de sol etc. 

Bunurile imobile sunt acele bunuri care au o aşezare fixă şi 
stabilă, după cum sunt: pământul, clădirile şi, în general, cele legate 
de sol, care nu pot fi mutate din loc în loc, fără să-şi piardă valoarea 
lor economică (o casă, un teren etc.).  

Din activul patrimoniului societăţii comerciale poate face parte 
şi întreprinderea ca complex patrimonial unic.114 În acest caz, se are 
în vedere sensul economic al întreprinderii ca un complex 
patrimonial unic (întreprindere-obiect de drept), şi nu cel juridic, de 
întreprindere-subiect de drept. Prin întreprindere-obiect de drept se 
înţelege un bun complex ce cuprinde un ansamblu de bunuri 
corporale şi incorporale, mobile şi imobile. 

Mijloacele economice115 sunt compuse din totalitatea activelor 
materiale şi băneşti, care servesc la desfăşurarea activităţii 
întreprinzătorului. Aceste active se prezintă sub forma mijloacelor 
fixe şi mijloacelor circulante.  

Mijloacele fixe sunt bunuri materiale care iau parte la mai 
multe cicluri de producţie, consumându-se treptat şi transferându-şi 
parţial valoarea asupra produselor fabricate, pe măsura utilizării lor 
(amortizare). După natura activităţii lor economice, acestea se împart 
în: active fixe productive şi active fixe neproductive. După caracterul 
şi destinaţia lor în producţie, activele fixe se împart în: clădiri, utilaje, 
mijloace de transport etc. 

Mijloacele circulante sunt bunuri destinate să asigure 
continuitatea producţiei şi circulaţia mărfurilor. Ele se consumă în 
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întregime, în fiecare ciclu de producţie, îşi schimbă forma materială 
şi trec succesiv prin fazele de aprovizionare, producţie şi desfacere.  

Activele circulante se grupează în active circulante materiale, 
active circulante băneşti şi plasamente şi active circulante în 
decontare. 

a) Activele circulante materiale sunt formate din: materii 
prime, materiale, combustibil, semifabricate, producţie 
neterminată, produse finite, ambalaje; 

b) Activele circulante băneşti sunt constituite din sume de 
bani aflate în casieria unităţii, în conturi la diferite bănci, 
acreditive etc. 

c) Activele circulante în decontare sunt valori materiale sau 
băneşti avansate de societate unor firme sau persoane 
fizice, care urmează să fie decontate ulterior (cambia, 
biletul la ordin, cecul etc.). 

Sursele mijloacelor economice,116 adică locul de provenienţă al 
acestora sau modul de dobândire. Din punct de vedre al surselor, 
mijloacele economice pot fi clasificate în:  

a) Capital propriu – fonduri băneşti care reprezintă 
capitalul social şi fondurile proprii; 

b) Capital atras – datorii băneşti ale comerciantului faţă de 
alţi agenţi economici sau faţă de stat, provenite din 
decalajul format între data unor lucrări, prestări de 
servicii sau executarea de lucrări ori diverse alte obligaţii 
de plată şi momentul efectiv al plăţii. Prin urmare, în 
astfel de cazuri, între momentul primirii fondurilor 
băneşti şi achitarea lor trece o perioadă de timp, în care 
sunt atrase în circuitul economic al comerciantului în 
cauză (de unde denumirea de capital atras). 

c) Creditele şi împrumuturile – de la bănci pentru sumele 
primite sub formă de credite, în vederea acoperirii 
temporare a necesarului de fonduri băneşti. 

                                                 
116 Vonica, R. P. Drept comercial: Vol. I. – Bucureşti: Victor, 1997. – P. 142 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 117 -

6.3. Bunurile incorporale  
ale societăţilor comerciale 

 
În categoria elementelor incorporale, de natură imaterială, 

sunt cuprinse bunuri sau drepturi incorporale, în jurul cărora s-a 
format fondul de comerţ. Ele deţin un loc preponderent în orice 
societate comercială. Aceste elemente sunt numite şi drepturi 
privative, deoarece privează pe toţi ceilalţi în favoarea celui care are 
acest drept; sunt drepturi exclusive care exclud pe oricare altul şi 
investesc cu un caracter de drept de proprietate.117  

Bunurile sau drepturile incorporale care fac parte din 
patrimoniul societăţii comerciale sunt: 

1. Drepturile asupra numelui comercial (firma), asupra 
emblemei şi altor semne distinctive; 

2. Drepturile asupra mărcilor de fabrică, de comerţ şi de 
serviciu, brevetelor de invenţie, denumirilor geografice şi 
indicaţiilor de provenienţă; 

3. Drepturile asupra desenelor şi modelelor industriale; 
4. Dreptul asupra clientelei şi vadului comercial; 
5. Drepturile de autor şi drepturile conexe etc.  

Denumirea de firmă. Cuvântul firmă (de origine germană 
(firma sau handelsfirma)) este echivalent cu termenul nume 
comercial, de origine franceză (nom commercial).118 Prin aceşti 
termeni se are în vedre denumirea societăţii comerciale 
(întreprinzătorului individual). Art. 14 al legii nr. 845/1992 prevede 
că firma întreprinderii individuale, inclusiv abreviată, trebuie să 
includă cuvintele „întreprindere individuală” sau „I.I.”, precum şi 
numele cel puţin al unui posesor. Codul civil prevede pentru toate 
societăţile comerciale îmbinările de cuvinte care obligatoriu trebuie 
să fie incluse în denumire. 
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Termenul firmă are şi înţelesul de entitate comercială – 
întreprindere, societate etc., – fiind termenul general care 
desemnează societăţile comerciale. 

Mai are înţelesul de suport material (placă, panou etc.) pe care 
este inscripţionată firma şi, dacă este cazul, emblema, suportul vizibil, 
pus la intrarea în magazin, restaurant, fabrică etc. 

Cuvântul firmă are, deci, trei înţelesuri care pot apare chiar în 
aceeaşi formulare “când o firmă are o firmă atrăgătoare, este 
recomandabil să o folosească şi ca firmă luminoasă”. Aici cuvântul 
firmă are, în ordinea enunţată, conţinutul de întreprindere/societate, 
înţelesul tehnic-juridic (numele sau denumirea sub care se desfăşoară 
activitatea de întreprinzător), precum şi sensul de suport material.  

Temeiul şi procedura de dobândire a dreptului subiectiv asupra 
denumirii de firmă nu are în Moldova o reglementare specială, acestea 
găsindu-şi expresia în procedura de înregistrare a societăţilor 
comerciale. Aceasta reiese din art. 66, Cod civil al R.M., care stipulează 
că persoana juridică participă la raporturile juridice numai sub 
denumirea proprie, stabilită în actele de constituire şi înregistrată în 
modul corespunzător. Acelaşi articol prevede că persoana juridică, a 
cărei firmă este înregistrată, are dreptul s-o utilizeze, iar dacă cineva 
foloseşte denumirea unei alte persoane juridice este obligat, la cererea ei, 
să înceteze utilizarea denumirii şi să-i repare prejudiciul. Din aceste 
reglementări rezultă nu numai momentul din care societatea comercială 
obţine dreptul subiectiv asupra firmei, ci şi caracterul exclusiv al acestui 
drept, care se manifestă prin faptul că titularul acestui drept este 
împuternicit de a interzice oricărui alt subiect utilizarea firmei în cauză. 
În literatura de specialitate se arată că dreptul la firmă este, în acelaşi 
timp, şi o obligaţie a societăţii comerciale.119 În sensul de obligaţie există 
numai obligaţia de obţinere a dreptului la firmă, fiindcă desfăşurarea 
activităţii de întreprinzător, cu excepţia activităţii pe bază de patentă, 
poate avea loc doar sub o  denumire de firmă. 

                                                 
119 Сергеев, В.П. Право интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации. – Москва: «Проспект», 1996. – C. 530 
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Dreptul asupra emblemei. Emblema este şi ea un atribut de 
identificare a întreprinzătorului, destinată să întregească şi să 
sporească forţa publicitară a firmei. 

Legislaţia română prevede următoarea definiţie pentru 
emblemă: „Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte o 
întreprindere de alta de acelaşi gen”. Într-adevăr, emblema nu se 
confundă cu firma, ele fiind noţiuni distincte.120 Această afirmaţie nu 
trebuie absolutizată, căci atunci când nu este însoţită de emblemă, 
firma identifică atât întreprinzătorul, cât şi întreprinderea sa.  

Legea nr. 845/1992 prevede că firma poate fi utilizată şi în calitate 
de emblemă comercială. De aici şi concluzia că firma este un element 
obligatoriu de identificare a societăţii comerciale, iar emblema – unul 
facultativ. Legiuitorul moldav însă a modificat, prin legea nr. 183/1998, 
dispoziţia art. 24 din legea nr. 845/1992, stabilind că emblema va fi 
protejată numai dacă se înregistrează în modul stabilit de Legea privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor, anulându-se astfel 
deosebirea dintre marcă şi emblemă.121 

Dreptul asupra mărcilor de producţie şi de serviciu. Marca 
este semnul vizual care permite de a distinge un produs sau un 
serviciu al unui producător de produsul sau serviciul similar al altui 
producător. Domeniul mărcilor e destinat să identifice o gamă largă 
de bunuri, servicii, valori materiale, categorii de bunuri şi obiecte 
naturale, agricole, lichide, minerale etc. 

În doctrina română mărcile de fabrică, de comerţ şi de servicii 
sunt definite ca fiind „semne distinctive folosite de întreprinderi 
pentru a deosebi produsele, lucrările şi serviciile lor de cele identice 
sau similare ale altor întreprinderi şi pentru a stimula îmbunătăţirea 
calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor”.122  

                                                 
120 Băcanu, I. Firma şi emblema comercială. – Bucureşti: Lumina Lex, 1998. – P. 26 
121 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 288 
122 Georgescu, L., Ştefănescu, V. Norme metodologice privind examinarea şi 
înregistrarea mărcilor de fabrică, de comerţ şi de serviciu. – Bucureşti: ALL BECK, 
1986. – P. 23 
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Sub aspectul compunerii lor, mărcile sunt diferite semne 
materiale constituite din cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafice, 
plane sau în relief, combinaţii ale acestor elemente, una sau mai 
multe culori (mărci figurative), forma produsului sau a ambalajului 
acestuia (mărcii descriptive), prezentarea sonoră, numele sau 
denumirea sub o formă deosebită (mărci nominale), sigiliile, 
reliefurile sau alte asemenea elemente. 

1. Din punctul de vedere al destinaţie lor, mărcile se împart 
în: 
− mărci de fabrică  
− mărci de comerţ. 

Mărcile de fabrică sunt mărcile aplicate pe mărfurile 
industriale, pe când mărcile de comerţ sunt mărcile aplicate pe 
mărfurile care se comercializează de către titularii acestor mărci. 

2. Din punct de vedere al obiectului mărcile se împart în:123 
− mărci de produse, 
− mărci de servicii. 

În categoria mărcilor de produse intră mărcile de fabrică şi de 
comerţ, deoarece ele se referă la produse. 

Mărcile de servicii se împart în două categorii: 
a) mărci de servicii care se aplică pe produse, pentru a-l 

identifica pe autorul serviciului, al cărui obiect au fost 
aceste produse (de exemplu, „Nufărul” pentru 
curăţătorie), şi 

b) mărcile de servicii „pure” care, sub forme diferite, sunt 
menite să identifice servicii care nu ţin de obiecte 
materiale (servicii bancare, organizări de spectacole, 
asigurări etc.). 

 Marca de servicii are menirea să distingă serviciile prestate de 
o anumită întreprindere de cele prestate de alte întreprinderi, de 

                                                 
123 Protecţia juridică a mărcilor la nivel naţional şi internaţional. – Conducătorul 
ediţiei Valeriu Zubco. – Agenţia pentru Susţinerea Învăţământului Juridic şi a 
Organelor de Drept „Ex Lege”. – Chişinău: 2002. – P.25 
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aceea semnul distinctiv trebuie să se aplice serviciilor, să existe un 
raport direct între marcă şi servicii. Acest raport poate îmbrăca 
forme diferite, în funcţie de natura serviciilor. În unele cazuri, natura 
serviciilor permite identificarea lor directă prin marcă (radio, 
televiziune). Alteori, marca se aplică pe instrumentele folosite pentru 
prestarea serviciilor (de exemplu, taxiuri, camioane), pe lucrurile care 
reprezintă obiectul serviciilor (veselă, scaune) sau pe obiectele care 
sunt rezultatul serviciilor prestate (bilete furnizate de agenţiile de 
turism). În unele cazuri marca nu poate fi folosită decât în 
documentaţia legată de prestările de servicii, pe chitanţe sau facturi 
(în cazul băncilor, companiilor de asigurare) sau numai pe ambalajul 
produsului în legătură cu care se prestează serviciile.124 

3. În funcţie de titularul dreptului de marcă, avem: 
− mărci individuale, 
− mărci colective. 

Marca este individuală atunci când titularul dreptului de 
marcă este o persoană fizică sau juridică determinată. Mărcile 
colective nu pot aparţine decât persoanelor juridice şi se 
caracterizează prin: 

− marca colectivă nu aparţine celor care o folosesc, ci unei 
persoane juridice care autorizează folosirea ei, întrucât 
nu exercită un comerţ sau o industrie; 

− folosirea mărcilor colective este reglementată; 
− mărcile colective sunt intransmisibile.125 

4. După numărul semnelor folosite, avem: 
− mărci simple, 
− mărci combinate. 

Mărcile simple sunt alcătuite dintr-un singur semn: un nume, 
o denumire, o reprezentare grafică etc.  
                                                 
124 Bucşă, Raluca. Protecţia mărcilor de comerţ şi de servicii. Revista Română de 
Proprietate Industrială. nr. 5/1996. – P. 26 
125 Protecţia juridică a mărcilor la nivel naţional şi internaţional. – Conducătorul 
ediţiei Valeriu Zubco. – Agenţia pentru Susţinerea Învăţământului Juridic şi a 
Organelor de Drept „Ex Lege”. – Chişinău: 2002. – P.26 
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Mărcile combinate reprezintă compoziţii de diferite semne, 
susceptibile de protecţie. 

5. După natura semnelor folosite: 
− mărci verbale – alcătuite din semne scrise, constând din 

nume, denumiri, cifre, sloganuri etc.; 
− mărci figurative – cuprind toate reprezentările grafice, 

susceptibile de protecţie, ca: embleme, desene, amprente, 
sigilii, etichete, culori etc.; 

− mărci sonore – constituite din sunete. 
Pentru ca întreprinzătorul să fie protejat de lege contra 

utilizărilor ilegale a mărcii sale de către alte persoane, el trebuie să 
înregistreze marca în modul stabilit la Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale. Înregistrarea respectivă produce 
efecte pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acestui 
termen cu încă 10 ani. 

Desenele şi modelele industriale pot face parte din fondul de 
comerţ, cu condiţia să prezinte noutate. Aceasta rezultă din art. 4 al 
Legii nr. 691/1996 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, 
conform căruia poate fi protejat în calitate de desen sau model 
industrial al unei societăţi comerciale aspectul nou al unui produs, 
creat într-o manieră independentă, având o funcţie utilitară. 

Drepturile privitoare la clientelă şi la vadul comercial. Prin 
clientelă se înţelege totalitatea persoanelor fizice şi juridice care 
apelează în mod obişnuit la acelaşi comerciant, adică la fondul de 
comerţ al acestuia pentru procurarea unor mărfuri şi servicii. 

Clientela se caracterizează prin următoarele trăsături specifice: 
− comercialitatea este trăsătura specifică majoră a 

comercianţilor şi se deosebeşte de clientela civilă a 
membrilor unor profesii liberale: avocaţi, notari etc. 

− caracterul personal al clientelei se găseşte în orice 
activitate comercială desfăşurată de un agent economic. 

− actualitatea clientelei este o condiţie sine qua non a 
fondului de comerţ. Clientela este elementul esenţial al 
fondului de comerţ şi fără el nu se poate vorbi de comerţ.  
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Clientela se află în strânsă legătură cu vadul comercial care 
este aptitudinea fondului de comerţ de a atrage consumatori datorită 
unor multipli factori care particularizează activitatea fiecărui 
întreprinzător. Aceşti factori sunt: locul unde se află amplasat localul, 
calitatea mărfurilor sau serviciilor oferite clienţilor, preţurile 
practicate de comercianţi, comportarea personalului comerciantului 
în raporturile cu clienţii, abilitatea în realizarea reclamei comerciale, 
influenţa modei etc. 

Vadul comercial nu este un element distinct de clientelă, ci 
poate fi evaluat numai împreună cu ea. În doctrină nu există un 
punct de vedere unitar în ce priveşte relaţia dintre clientelă şi vadul 
comercial. 

În concepţia clasică, clientela şi vadul comercial au înţelesuri 
diferite. Concepţia modernă consideră că distincţia dintre clientelă şi 
vadul comercial nu are consecinţe juridice. În ultimă analiză, 
clientela este mai degrabă scopul comerciantului, celelalte elemente 
ale fondului de comerţ fiind destinate ca mijloace pentru atingerea 
acestui scop.126 

 
 

6.4. Capitalul social. Funcţiile capitalului social 
 
Există trăsături comune pentru toate societăţile comerciale, aşa 

cum există elemente specifice care funcţionează pentru fiecare tip de 
societate, pentru societăţile de persoane, de capital sau pentru 
societăţile cu răspundere limitată. Fiind persoană juridică, oricare 
societate comercială presupune existenţa celor trei elemente 
constitutive, respectiv: 

1. Un patrimoniu propriu; 
2. Organizare de sine stătătoare; 
3. Un scop bine determinat. 

                                                 
126 Vonica, R. P. Drept comercial: Partea generală. – Bucureşti: Lumina Lex, 2000. – 
P. 865 
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În ceea ce priveşte patrimoniul – tot ceea ce se transmite de 
către asociaţi la capitalul social se consideră a intra în patrimoniul 
societăţii, societatea dispunând, de regulă, de un drept de proprietate 
asupra bunurilor aportate. 

Capitalul social, denumit şi capital nominal, este suma totală 
exprimată în monedă a valorii bunurilor şi a aporturilor în numerar, 
cu care părţile într-o societate participă la constituirea patrimoniului 
acesteia.127 

Este important faptul că acest capital social reprezintă o 
expresie valorică (bănească) a contribuţiilor asociaţilor societăţii şi 
nu este un ansamblu de bunuri, aşa cum se consideră uneori. Chiar 
dacă obiect al aportului a fost un bun mobil sau imobil, capitalul 
social include valoarea acestuia la momentul transmiterii.128 

Corelaţia aport - capital social - patrimoniu. Aportul nu 
trebuie confundat cu capitalul social. Acesta din urmă reprezintă, 
după cum s-a vorbit, expresia valorică a totalităţii contribuţiilor 
individuale ale asociaţilor. 

Capitalul social „se exprimă în monedă şi reprezintă o cifră 
contractuală, care se stabileşte la înfiinţarea societăţii”.129 

Mărimea capitalului social variază în funcţie de tipul şi forma 
societăţii. Astfel, dacă în cazul societăţilor în nume colectiv şi al 
societăţilor în comandită nu se prevede o limită minimă de capital 
social, atunci pentru înfiinţarea societăţii cu răspundere limitată şi a 
societăţii pe acţiuni este stabilită limita minimă a capitalului social. 
Astfel, societăţile cu răspundere limitată se constituie cu un capital de 
cel puţin 300 salarii minime, societăţile pe acţiuni de tip închis – cu 
un capital social de cel puţin 10.000 lei, iar societăţile pe acţiuni de tip 
deschis – cu cel puţin 20.000 lei. Pentru diferite tipuri de societăţi 

                                                 
127 Олейник, О.М. Предпринимательское (хозяйственное) право. Том 1. – 
Москва: «Юристь», 2000. P. 361 
128 Roşca N., Baieş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 2004. – P. 293-294 
129 Căpăţână, O. Instituţii ale noului drept comercial: Societăţile comerciale. – 
Bucureşti: Lumina, 1991. – P. 89 
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comerciale, prin legi speciale, se stabilesc proporţii mult mai mari ale 
capitalului social. Astfel, de exemplu: 

• pentru băncile comerciale pentru autorizaţia de categoria 
A – 50 milioane lei, pentru autorizaţia B – cel puţin 150 
milioane lei, pentru autorizaţia de tip C – cel puţin 150 
milioane lei;  

• casele de schimb valutar – cel puţin 500.000 lei; 
• companiile de asigurare – cel puţin 2 milioane lei depuşi 

sub formă de mijloace băneşti; 
• lombardul deschis în localităţi municipale trebuie să aibă 

capital minim de 25.000 dolari SUA, iar în localităţile 
rurale – cel puţin 15.000 dolari SUA. 

Pentru societăţile în nume colectiv şi societăţile în comandită 
legislaţia în vigoare şi legislaţiile străine nu stabilesc un minim al 
capitalului social, deoarece asociaţii răspund nelimitat, solidar şi 
subsidiar.130 

Capitalul social nu trebuie identificat cu patrimoniul societăţii. 
Aşa cum s-a relatat deja, capitalul social reprezintă sumă totală a 
valorilor patrimoniale aduse de părţi cu titlu de aport social, iar 
ulterior se întregeşte prin prelevările sistematice din beneficiile 
obţinute de societate. Patrimoniul, în schimb, cuprinde ansamblul 
drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic al societăţii. El se 
reprezintă ca o totalitate de drepturi şi obligaţii legate între ele sau ca 
o reunire a mai multor asemenea totalităţi, fiecare dintre ele având 
un anumit regim juridic. Aşadar, capitalul social reprezintă doar o 
componentă a patrimoniului societăţii, ansamblul distinct de bunuri, 
supus unui regim juridic aparte, în cadrul acestui patrimoniu, alături 
de alte elemente componente ale lui, printre care: masa de obligaţii 
sau valori negative, garantate de societate prin totalitatea valorilor 
pozitive din componenţa capitalului social; rezervele societăţii, 
formate din partea de beneficii nedistribuite asociaţilor; partea de 
beneficii supusă distribuirii participanţilor la societate, care până la 
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momentul când adunarea generală hotărăşte separarea ei din activul 
societăţii spre a fi împărţită asociaţilor sub formă de dividende 
constituie un element al activului patrimonial, iar după acest 
moment devine un element al pasivului patrimonial al societăţii. 

În plus, spre deosebire de capitalul social, care are un caracter 
fix sau invariabil, neputând fi modificat decât cu respectarea 
procedurii prevăzute de lege, patrimoniul are structură şi valoare 
variabilă, dependentă de activitatea economică a societăţii. 

Formarea capitalului social. Conform Codului civil al 
R.Moldova, fiecare fondator al societăţii comerciale trebuie să 
contribuie, în mărimea şi în termenele stabilite de actul de 
constituire, la formarea capitalului social (art. 107, 116). Aporturile 
fondatorilor trebuie să fie exprimate în lei (art. 112 Cod civil al RM). 

Poate constitui obiect al aportului mijloacele băneşti, orice bun 
ce se află în circuitul civil, mobil sau imobil, corporal sau incorporal, 
care are o valoare economică şi prezintă utilitate pentru societatea în 
care urmează a fi adus. 

Aportul în numerar. Aportul se va considera în bani, dacă actul 
de constituire nu prevede altfel. El se depune la un cont bancar 
provizoriu, deschis special pentru constituirea societăţii comerciale. 
Codul civil al R.M. (art. 113) prevede că, la data înregistrării societăţii 
comerciale, fiecare asociat este obligat să verse în numerar cel puţin 
40% din aportul subscris, dacă legea sau statutul nu prevede o 
proporţie mai mare. 

Aportul în natură la capitalul social are ca obiect orice 
bunuri aflate în circuitul civil (art. 114 Cod civil al RM). Bunurile, 
transmise ca aport la capitalul social, pot fi transmise cu titlu de 
proprietate sau în folosinţă. Ele se consideră transmise cu titlu de 
proprietate, dacă actul de constituire nu prevede altfel. Creanţele 
şi drepturile nepatrimoniale nu pot constitui aport la formarea 
capitalului social al societăţilor cu răspundere limitată şi al 
societăţilor pe acţiuni (art. 114). 

Dacă a fost transmis cu drept de proprietate, bunul iese din 
patrimoniul fondatorului şi intră în cel al societăţii, care va purta 
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riscul pieirii lui fortuite. La dizolvarea societăţii, asociatul nu poate 
avea dreptul să i se restituie bunul, decât valoarea lui.131 

Transmiterea bunurilor în folosinţă132 suportă un regim juridic 
deosebit. Valoarea lor nu intră în capitalul social, ultimul cuprinzând 
numai valoarea dreptului de folosinţă. Astfel, de exemplu, dreptul de 
folosinţă poate fi acordat societăţii pe baza unui contract de 
închiriere sau de împrumut, aportul asociatului constând în 
contravaloarea lipsei de folosinţă. 

Aporturile în natură aduse de asociaţi la constituirea societăţii 
sunt supuse, conform Legii nr. 989/2002 cu privire la activitatea de 
evaluare,133 unei evaluări obligatorii.  

Evaluarea este necesară pentru stabilirea întinderii dreptului 
fiecărui asociat la beneficii şi a participării la pierderi. 

Modificarea capitalului social. După ce este format, capitalul 
social devine fix, având aceeaşi valoare pe tot parcursul activităţii 
societăţii. În actul de constituire se indică mărimea capitalului social 
care se înscrie şi în Registrul de stat al întreprinderilor.  

În baza hotărârii fondatorilor sau a adunării generale a 
asociaţilor, capitalul social poate fi modificat prin majorare sau prin 
reducere.  

Majorarea capitalului social este o operaţiune juridică prin 
care organul competent al societăţii decide modificarea acestuia în 
sensul măririi cuantumului indicat anterior în actul de constituire. 
Majorarea capitalului social se face prin: 

1. Creşterea din contul activelor societăţii care depăşesc 
mărimea capitalului social: 
a) majorarea capitalului din contul beneficiilor 

nerepartizate ale societăţii. În această situaţie adunarea 
generală decide încorporarea beneficiului nerepartizat 
în capitalul social şi, respectiv, se va mări şi valoarea 

                                                 
131 Roşca N. Baieş S. Op. cit., 2004. – P. 304 
132 Roşca N. Baieş S. Op. cit. – P. 305 
133 M.O. al R.M. 2002, nr. 102 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 128 -

participaţiunilor fiecărui asociat. Majorarea capitalului 
poate fi făcută şi printr-o reevaluare a patrimoniului 
societăţii, operaţiune ce intervine adeseori în cazurile 
când, între valoare nominală a acţiunii (a bunurilor) şi 
valoarea sa pe piaţă, există o mare diferenţă, cea din 
urmă bucurându-se de un curs mult mai ridicat, 
datorită înfloririi materiale a societăţii, al cărei 
patrimoniu real poate fi multiplu faţă de cel primitiv.134 

b) Majorarea capitalului social din contul unor active cu 
stingerea concomitentă a unor datorii. Această 
posibilitate de majorare este prevăzută de Legea nr. 
1134/1997, art. 41, potrivit căreia drept aport la 
capitalul social pot fi considerate obligaţiile (datoriile) 
societăţii faţă de creditori, achitate cu active. În acest 
caz, are loc convertirea unei datorii a societăţii în 
acţiuni şi transformarea creditorului în acţionar.135 

2. Majorarea capitalului prin noi aporturi care pot fi depuse 
atât de către asociaţi, cât şi de terţi. 

Reducerea capitalului social. Doar organul suprem al 
societăţii (şi doar în conformitate cu legislaţia) este în drept să 
reducă capitalul social al societăţii comerciale. Hotărârea de 
reducere a capitalului urmează să fie adusă la cunoştinţa fiecărui 
creditor, după care urmează a fi publicată în „Monitorul Oficial al 
R.M.”, dacă actul de constituire nu prevede publicarea informaţiei 
despre societatea comercială şi în alte mijloace de informare în 
masă (art. 105, Cod civil al RM). Reducerea capitalului social nu 
poate fi făcută până când nu sunt satisfăcute cerinţele creditorilor 
care se opun reducerii capitalului. 

 
 

                                                 
134 Georgescu, I.L. Drept comercial român: Vol. II. – Bucureşti: ALL BECK, 2002. – 
P. 508 
135 Roşca N. Baieş S. Op. cit., 2004. – P. 309 
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Reducerea capitalului se face prin: 
1. Împărţirea efectivă a unor active între asociaţi, în cazul în 

care organul suprem consideră că pentru atingerea 
scopurilor propuse sunt îndeajuns active mai mici decât 
cele care sunt şi ia o decizie de micşorare a capitalului 
social şi de împărţire a activelor neutilizate. 

2. Reducerea capitalului din cauza insuficienţei de active. 
Legea nr. 1134/1997 prevede că dacă, la expirarea celui de-
al doilea an financiar sau a oricărui an financiar ulterior, 
valoarea activelor nete ale societăţii, potrivit bilanţului 
anual al societăţii, va fi mai mică decât mărimea capitalului 
social, adunarea generală anuală a acţionarilor este obligată 
să hotărască reducerea capitalului social şi/sau majorării 
valorii activelor nete prin efectuarea de către acţionarii 
societăţii a unor aporturi suplimentare, în modul prevăzut 
de statutul societăţii, ori lichidarea societăţii. 
Neîndeplinirea acestor dispoziţii duce la dizolvarea forţată 
a societăţii şi la lichidarea ei prin hotărâre judecătorească. 
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Tema 7. 
REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA PERSOANELOR 

JURIDICE CU SCOP LUCRATIV 
 

1. Noţiuni generale privind reorganizarea persoanelor 
juridice cu scop lucrativ 

2. Reorganizarea prin fuziune a persoanelor juridice cu scop 
lucrativ 

3. Reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ prin 
dezmembrare  

4. Reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ prin 
transformare 

5. Dizolvarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ 
 
 

7.1. Noţiuni generale privind reorganizarea  
persoanelor juridice cu scop lucrativ 

 
Atâta timp cât o societate comercială exprimă voinţa celor care s-

au asociat, şi reorganizarea societăţii comerciale care se concretizează, 
practic, în modificarea actului constitutiv presupune acordul de voinţă al 
fondatorilor. Reorganizarea societăţii comerciale poate interveni ori de 
câte ori în viaţă apar noi cerinţe sau evenimente deosebite, precum 
majorarea sau reducerea capitalului social, prelungirea duratei de 
funcţionare, excluderea unui asociat, schimbarea obiectului de activitate, 
schimbarea sediului. Asemenea schimbări se pot produce în condiţii 
normale de funcţionare şi unanimitate a asociaţilor. 

Reorganizarea este o operaţiune juridică complexă de 
transmiterea drepturilor şi obligaţiilor prin succesiune de la o persoană 
juridică existentă la o persoană juridică succesoare, care există sau 
care ia naştere prin reorganizare.136 

                                                 
136 Roşca N., Baieş S. Op. cit, pag. 312 
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Reorganizarea poate fi benevolă, precum şi forţată. Reorganizarea 
benevolă se efectuează în baza hotărârii generale a societăţii, cu acordul 
majorităţii asociaţilor. Reorganizarea forţată poate fi efectuată în temeiul 
hotărârii instanţei de judecată sau organului administrativ competent 
(Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei).  

Reorganizarea cuprinde, cel puţin, două persoane juridice şi 
produce efecte creatoare, modificatoare ori de încetarea lor. Nu pot fi 
supuşi reorganizării întreprinzătorii individuali, deoarece ei, fiind 
persoane fizice, dispun de calităţile personalităţii umane şi nu pot fi 
transformaţi într-o altă formă. Pentru modificarea formei privind 
desfăşurarea activităţii de întreprinzător, persoana fizică este în drept 
să constituie o societate comercială sau să devină asociat al unei 
societăţi sau cooperative.  

La momentul actual în Moldova reorganizarea este reglementată 
de un şir de acte normative, spre exemplu, Regulamentul societăţilor 
economice nr. 500/1991; Legea cu privire la înregistrarea de stat a 
întreprinderilor şi organizaţiilor nr. 1265/2000; Legea cu privire la 
societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997. Un rol important în reglementarea 
instituţiei date îl are noul Cod civil, care reglementează detaliat 
procedurile de reorganizare, fiind înlăturate incertitudinea şi haousul 
din Codul civil al RSSM din 26.12.1964.  

Conform art. 69, Cod civil al R.M. din 06.06.2002, persoana 
juridică se poate reorganiza prin fuziune (contopire şi absorbţie), 
dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare. 

 
 

7.2. Reorganizarea prin fuziune  
a persoanelor juridice cu scop lucrativ 

 
La aproximativ paisprezece ani de la constituirea primelor 

societăţi comerciale în R.Moldova, potrivit Legii 845/1992, constatăm 
prezenţa tot mai activă a fenomenului restructurării şi concentrării 
comerciale înfiinţate în acest interval de timp. 
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Beneficiind de avantaje fiscale, cum ar fi scutirea unei sau mai 
multor persoane de plata impozitelor, s-au constituit un şir de 
societăţi comerciale, care în prezent nu toate îşi mai justifică 
existenţa. 

În ultima perioadă de timp acei care au calitatea de asociaţi la mai 
multe societăţi comerciale au hotărât să le reorganizeze, ajungând astfel 
la fenomenul cunoscut în ţările occidentale, numit „concentrarea 
societăţilor comerciale sau întreprinderilor”. Operaţiunea de 
restructurare sau de concentrare a societăţilor este motivată, în principal, 
de necesitatea de a-şi consolida o anumită poziţie pe piaţă şi, mai cu 
seamă, de a obţine avantaje din punct de vedere fiscal. 

În prezent, operaţiunea juridică a concentrării societăţilor 
comerciale este o soluţie viabilă pentru societăţile aflate în 
incapacitatea de plată, reprezentând una dintre modalităţile juridice 
şi economice care să le permită redresarea unei societăţi de către o 
altă societate prin contopirea a două sau mai multe societăţi pentru a 
constitui o societate nouă. 

Fuziunea societăţilor comerciale duce la concentrarea 
capitalului şi la crearea unei societăţi puternice din punct de vedere 
economic, care ar putea influenţa negativ concurenţa loială. Din acest 
considerent, statul stabileşte unele restricţii privind fuziunea 
societăţilor comerciale. De exemplu, în Legea privind protecţia 
concurenţei nr. 1103/2000 este prevăzut că Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Concurenţei efectuează un control prealabil asupra creării, 
extinderii, comasării şi fuzionării asociaţiilor de agenţi economici, 
holdingurilor, grupurilor industrial-financiare, precum şi asupra 
fuzionării agenţilor economici, dacă faptul acesta ar duce la formarea 
unui agent economic, a cărui cotă pe piaţă ar depăşi 35 la sută. 
Înregistrarea fuziunii fără acordul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei este interzisă.  

Fuziunea este o operaţiune prin care se realizează o 
concentrare a societăţilor comerciale. Ea are două forme: absorbţia şi 
contopirea.  



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 133 -

Absorbţia constă în înglobarea de către o societate, a unei sau 
mai multor societăţi comerciale, care îşi încetează existenţa.  

Absorbţia are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice 
absorbite şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la 
persoana juridică absorbantă. 

Contopirea constă în reunirea a două sau mai multor societăţi 
comerciale, care îşi încetează existenţa pentru constituirea unei 
societăţi comerciale noi.  

Contopirea are ca efect încetarea existenţei persoanelor 
juridice participante la contopire şi trecerea integrală a drepturilor şi 
obligaţiilor acestora la persoana juridică care se înfiinţează. 

Procedura de reorganizare prin fuziune este prevăzută de 
art. 73, Cod civil al R.M., incluzând două forme. Ea parcurge 
următoarele etape: 

− Pregătirea contractului de fuziune; 
− Aprobarea contractului de fuziune de către organele 

supreme ale societăţilor participante la fuziune; 
− Informarea Camerei Înregistrării de Stat cu privire la 

iniţierea reorganizării; 
− Informarea creditorilor şi publicarea avizului cu privire 

la fuziune; 
− Înfăptuirea inventarierii; 
− Transmiterea actelor necesare înregistrării fuziunii; 
− Înregistrarea fuziunii. 

Societăţile comerciale, în cazul fuziunii prin contopire, precum 
şi prin absorbţie sunt obligate să elaboreze un proiect al contractului 
de fuziune. Contractul dat constituie un act juridic civil, bi sau 
multilateral, este întocmit în formă scrisă şi urmează a fi semnat de 
către părţile participante la fuziune. Specific contractului dat este 
faptul că în urma executării lui, o parte (în cazul absorbţiei) sau 
ambele părţi, în cazul contopirii, îşi încetează existenţa sa în calitate 
de persoană juridică, formând o nouă persoană juridică. 
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Proiectul contractului de fuziune, conform art. 74 al Codului 
civil al R.M. trebuie să cuprindă: 

− Forma (felul) fuziunii; 
− Denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice 

participante la fuziune; 
− Fundamentarea şi condiţiile fuziunii; 
− Patrimoniul care se transmite persoanei juridice 

beneficiare; 
− Raportul valoric al participanţilor; 
− Data actului de transmitere, care este aceeaşi pentru 

toate persoanele juridice implicate în fuziune. 
În proiectul contractului de fuziune trebuie să se indice datele 

de identitate ale noii societăţi comerciale, numele candidatului în 
funcţia de administrator şi în alte organe. La proiectul contractului 
de fuziune prin contopire trebuie să se anexeze ca parte componentă 
proiectul actului de constituire a noii societăţi. 

La proiectul contractului de fuziune prin absorbţie trebuie să 
se anexeze actul de constituire a societăţii absorbante şi propunerile 
de modificare făcute în legătură cu absorbţia.  

Aprobarea contractului de fuziune (prin absorbţie sau 
contopire) este efectuată de către adunarea generală a asociaţilor 
societăţilor comerciale, care urmează să fuzioneze. Aprobarea 
proiectelor se face cu 2/3 din numărul total de voturi, dacă actul de 
constituire nu prevede o majoritate mai mare. În cazul în care în 
procesul de fuziune sunt implicate societăţi în nume colectiv sau 
societăţi în comandită, hotărârea de aprobare a fuziunii (prin 
absorbţie sau contopire) se adoptă numai cu votul unanim al 
asociaţilor (art. 122 Cod civil al RM). 

În hotărârea privind aprobarea contractului de fuziune trebuie 
să fie prevăzute toate momentele ce ţin de constituirea şi 
administrarea noii societăţi, de transmiterea întregului patrimoniu şi 
de radierea societăţilor care se dizolvă. 
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Informarea Camerei Înregistrării de Stat cu privire la 
iniţierea reorganizării 

Atât în cazul fuziunii prin contopire, cât şi prin absorbţie 
societăţile comerciale care doresc să fuzioneze urmează să notifice 
Camera Înregistrării de Stat în decurs a 3 zile de la data adoptării 
ultimei hotărâri despre intenţia de fuziune. În Registrul de Stat al 
întreprinderilor se înregistrează viitoarea reorganizare. Pentru 
efectuarea înregistrării se prezintă hotărârile de reorganizare a 
fiecărei societăţi participante, copia de pe avizul publicat în 
Monitorul Oficial al R.M. şi certificatul de înregistrare pentru 
înscrierea menţiunii în procesul de reorganizare. 

Informarea creditorilor 
Art. 72, Cod civil al R.M., prevede că în termen de 15 zile de la 

adoptarea hotărârii de reorganizare organul executiv al persoanei 
juridice participante la reorganizare este obligat să informeze în scris 
toţi creditorii cunoscuţi şi să publice un aviz privind reorganizarea în 
două ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al R.M.  

Creditorii pot în termen de două luni de la publicarea 
ultimului aviz să ceară persoanei juridice care se reorganizează 
garanţii în măsură în care nu pot cere satisfacerea creanţelor. Dreptul 
la garanţii aparţine creditorilor doar dacă vor dovedi că prin 
reorganizare se va pereclita satisfacerea creanţelor. Creditorii sunt în 
drept să informeze organul înregistrării de stat cu privire la creanţele 
faţă de debitorul care se reorganizează. Camera nu poate face 
operaţiuni de înregistrare a reorganizării, dacă nu sunt prezentate 
dovezi privind satisfacerea cerinţelor creditorului. În cazul, în care 
reorganizarea a fost înregistrată contrar intereselor creditorilor, 
aceştia au dreptul la apărare judiciară. 

Inventarierea 
Una din etapele principale ale fuziunii societăţilor comerciale 

constituie transmiterea patrimoniului de către societăţile care 
fuzionează. Transmiterea patrimoniului se efectuează în baza unui act 
de predare-primire în care sunt arătate activele şi pasivele societăţii. 
Actul dat se întocmeşte în baza inventarierii efectuate la societăţile care 
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urmează să fuzioneze. În urma inventarierii se constată existenţa 
tuturor elementelor de activ şi pasiv în expresie cantitativ-valorică sau 
numai valorică, după caz, în patrimoniul întreprinderii la data 
efectuării acestuia. Actul de transmitere şi bilanţul de repartiţie trebuie 
să conţină dispoziţii cu privire la succesiunea întregului patrimoniu al 
persoanei juridice reorganizate în privinţa tuturor drepturilor şi 
obligaţiilor faţă de toţi debitorii şi creditorii acesteia, inclusiv obligaţiile 
contestate de părţi. Actul de transmitere, după cum şi contractul de 
fuziune, se confirmă de fondatorii persoanelor juridice care sunt 
implicate în fuziune şi este semnat de către toţi reprezentanţii 
societăţilor comerciale participante la fuziune. 

După expirarea a 3 luni de la ultima publicaţie a avizului 
privind fuziunea, organul executiv al persoanei juridice absorbite sau 
al persoanei juridice participante la contopire depune, la organul care 
a efectuat înregistrarea de stat, o cerere prin care solicită înregistrarea 
fuziunii. La cerere se anexează: 

− Copia autentificată de pe contractul de fuziune; 
− Hotărârea de fuziune a fiecărei persoane juridice 

participante; 
− Dovada oferirii garanţiilor de creditori sau a plăţii 

datoriilor; 
− Autorizaţia de fuziune, după caz. 

Totodată cu prezentarea cererii de înregistrare a fuziunii, 
organul executiv al persoanei juridice absorbante sau al persoanelor 
juridice care se contopesc depune o cerere de înregistrare a noii 
societăţi comerciale la organul de stat, anexând documentele 
necesare pentru înregistrare. Dacă au fost prezentate toate 
documentele necesare, organul de stat înregistrează fuziunea 
societăţilor comerciale. 

După înregistrarea fuziunii, persoana juridică absorbantă sau 
noua persoana juridică include în bilanţul său activele şi pasivele 
persoanei juridice absorbite sau ale persoanelor juridice contopite, 
iar bunurile sunt înregistrate ca bunuri ale persoanei juridice 
absorbante sau ale noii persoane juridice. 
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7.3. Reorganizarea persoanelor juridice  
cu scop lucrativ prin dezmembrare 

 
Conform legislaţiei în vigoare, persoana juridică este în drept 

să-şi reorganizeze activitatea sa prin dezmembrare.  
Dezmembrarea este o operaţiune tehnico-juridică de 

reorganizare, prin care o societate comercială se împarte în două sau 
mai multe societăţi comerciale independente sau prin care dintr-o 
societate comercială se separă o parte, formând o societate comercială 
independentă. 

Dezmembrarea persoanei juridice se face prin divizare sau 
separare. 

 Divizarea este o procedură de reorganizare prin care 
societatea comercială se divizează în două sau mai multe societăţi 
comerciale, creând astfel noi societăţi. Divizarea persoanei juridice 
are ca efect încetarea existenţei acesteia şi trecerea drepturilor şi 
obligaţiilor ei la două sau mai multe persoane juridice care iau fiinţă.  

Separarea este o operaţiune juridică de reorganizare prin care 
din componenţa unei societăţi comerciale care nu se dizolvă şi nu-şi 
pierde personalitatea juridică se desprind şi iau fiinţă una sau mai 
multe persoane juridice. Separarea are ca efect desprinderea unei 
părţi din patrimoniul unei persoane juridice care nu-şi încetează 
existenţă şi transmiterea ei către una sau mai multe persoane juridice 
existente sau care iau fiinţă.  

Dezmembrarea societăţii comerciale se produce în baza unui 
plan aprobat de adunarea generală. Procedura de reorganizare prin 
dezmembrare parcurge următoarele etape: 

− Negocierea şi elaborarea planului de dezmembrare; 
− Aprobarea lui de către organul suprem; 
− Informarea Camerei Înregistrării de Stat; 
− Informarea creditorilor; 
− Inventarierea; 
− Prezentarea actelor necesare; 
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− Înregistrarea dezmembrării. 
Pentru ambele forme de dezmembrare, societatea comercială 

trebuie să elaboreze proiectul planului de dezmembrare. Proiectul 
planului se întocmeşte în formă scrisă şi la el se anexează proiectele 
actelor constitutive ale viitoarelor societăţi comerciale constituite ca 
rezultat al dezmembrării. 

Proiectul planului de dezmembrare trebuie să cuprindă: 
− Forma (felul) dezmembrării; 
− Denumirea şi sediul persoanei juridice care se 

dezmembrează; 
− Denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice care se 

constituie în urma dezmembrării sau cărora li se dă o 
parte din patrimoniu; 

− Partea de patrimoniu care se transmite; 
− Numărul de participanţi care trec la persoana juridică ce 

se constituie; 
− Raportul valoric al participanţilor; 
− Modul şi termenul de predare a participanţiunilor 

persoanelor juridice cu scop lucrativ care se 
dezmembrează şi de primire a participaţiunilor de către 
persoanele juridice cu scop lucrativ care se constituie sau 
care există, data la care acestea dau dreptul la dividende; 

− Data întocmirii bilanţului de repartiţie; 
− Consecinţele dezmembrării pentru salariaţi. 

După ce a fost elaborat proiectul planului de dezmembrare, el 
urmează să fie aprobat prin hotărârea adunării generale a societăţii 
care se dezmembrează. Proiectul dezmembrării se aprobă de 
adunarea generală a participanţilor cu 2/3 din numărul total de 
voturi, dacă actul de constituire nu prevede o majoritate mai mare. 
Adunarea generală a participanţilor cu majoritatea indicată mai sus 
aprobă actul de constituire a noii persoane juridice şi desemnează 
organul executiv. 

În decurs de 3 zile după luarea hotărârii privind aprobarea 
planului de dezmembrare organul executiv trebuie să informeze 
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Camera Înregistrării de Stat despre intenţia de divizare. În Registrul 
de Stat al întreprinderilor se consemnează viitoarea dezmembrare. 
Pentru efectuarea consemnării se prezintă hotărârea de dezmembrare 
prin divizare, copia de pe avizul publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova şi certificatul de înregistrare pentru înscrierea 
menţiunii „În proces de reorganizare”.  

Organul executiv al societăţii comerciale aflate în proces de 
reorganizare este obligat să informeze toţi creditorii cunoscuţi şi să 
publice în două ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al R.M. 
hotărârea de reorganizare. Creditorii pot în termen de două luni de la 
publicarea ultimului aviz să ceară persoanei juridice care se 
reorganizează garanţii în măsură în care nu pot cere satisfacerea 
creanţelor. Dreptul la garanţii aparţine creditorilor doar dacă vor dovedi 
că prin reorganizare se va pereclita satisfacerea creanţelor. Creditorii 
sunt în drept să informeze organul înregistrării de stat cu privire la 
creanţele faţă de debitorul care se reorganizează şi să ceară de la Camera 
Înregistrării de Stat să nu înregistreze reorganizarea prin divizare a 
persoanei juridice care nu şi-au onorat obligaţiile faţă de creditori.  

Dacă reorganizarea a fost înregistrată contrar intereselor credito-
rilor, aceştia sunt în drept să-şi apere drepturile lor pe cale judiciară. 

Ca şi în cazul fuziunii, procedura de reorganizare prin dezmem-
brare presupune necesitatea efectuării inventarierii şi întocmirii actului 
de transmitere a patrimoniului de la o societate la alta. 

Transmiterea patrimoniului se efectuează în baza bilanţului de 
repartiţie în care sunt arătate dispoziţiile cu privire la succesiunea 
întregului patrimoniu al societăţii comerciale reorganizate şi toate 
drepturile şi obligaţiile faţă de toţi debitorii şi creditorii acesteia, 
inclusiv obligaţiile contestate de părţi. Actul de transmitere şi bilanţul 
de repartiţie urmează a fi aprobat de organul executiv al societăţii care 
se dezmembrează, cuprinzând detaliat ce parte din patrimoniu şi în ce 
cantitate trece la societatea nou-creată. Organul executiv al persoanei 
juridice ce se dezmembrează depune, după expirarea a 3 luni de la 
ultima publicare privind dezmembrarea, o cerere de înregistrare a 
dezmembrării la organul care a efectuat înregistrarea de stat şi o alta la 
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organul care va efectua înregistrarea de stat a persoanei juridice care se 
constituie sau unde este înregistrată persoana juridică la care trece o 
parte din patrimoniu. La cerere se anexează proiectul dezmembrării, 
semnat de reprezentanţii persoanelor juridice participante, şi dovada 
oferirii garanţiilor, acceptate de creditori, sau a plăţii datoriilor. La 
cererea depusă organului ce va efectua înregistrarea de stat a persoanei 
juridice care se constituie se anexează, de asemenea, actele necesare 
înregistrării persoanei juridice de tipul respectiv. După prezentarea 
actelor organul de înregistrare le verifică şi dacă corespund cerinţelor 
legale, se face înregistrarea divizării în felul următor: mai întâi se 
înregistrează societăţile constituite prin divizare şi mai apoi se radiază 
societăţile dizolvate (în cazul dezmembrării prin divizare), iar în cazul 
dezmembrării prin separare – mai întâi se înregistrează noua societate, 
care preia bunurile şi documentele de la societate reorganizată, după 
care registratorul înscrie modificările din actele de constituire ale 
societăţii care s-a reorganizat. 

Dezmembrarea produce efecte din momentul înregistrării ei 
de stat la organul unde este înregistrată persoana juridică 
dezmembrată. De la data înregistrării dezmembrării, patrimoniul 
persoanei juridice dezmembrate sau o parte din el trece la persoanele 
juridice constituite sau existente. 

 
 

7.4. Reorganizarea persoanelor juridice  
cu scop lucrativ prin transformare 

 
Transformarea societăţii comerciale este o formă de organizare 

prin care aceasta îşi schimbă forma organizatorico-juridică a 
activităţii sale. Spre deosebire de reorganizarea societăţii prin fuziune 
şi dezmembrare, transformarea nu este detaliat reglementată în 
Codul civil al Republicii Moldova, dar considerăm că transformarea 
cuprinde următoarele etape:  

− Luarea hotărârii privind transformarea; 
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− Informarea creditorilor; 
− Inventarierea; 
− Înregistrarea transformării. 

Hotărârea privind reorganizarea societăţii comerciale prin 
transformare urmează să fie luată de către adunarea generală a 
societăţii care urmează a fi supusă transformării. Considerăm că ea se 
ia cu 2/3 din numărul total de voturi, dacă actul de constituire nu 
prevede o majoritate mai mare. În această etapă se determină 
modalitatea şi condiţiile de reorganizare a societăţii prin 
transformare, şi anume: se stabileşte ordinea de schimbare a cotelor 
de participare a fondatorilor; se confirmă statutul societăţii care 
urmează să fie reorganizată; se confirmă actul de predare-primire. 

Mai apoi se notifică Camera Înregistrării de Stat privind 
intenţia de transformare. Art. 72, Cod civil al R.M., prevede că în 
termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de reorganizare organul 
executiv al persoanei juridice participante la reorganizare este obligat 
să informeze în scris toţi creditorii cunoscuţi şi să publice un aviz 
privind reorganizarea în două ediţii consecutive ale Monitorului 
Oficial al R.M.  

Înregistrarea transformării societăţii se efectuează conform 
condiţiilor generale. 

 
 

7.5. Dizolvarea şi lichidarea persoanelor  
juridice cu scop lucrativ 

 
Societatea comercială se constituie pentru a desfăşura o 

activitate comercială pe durata stabilită în actul constitutiv. Uneori 
durata societăţii se prelungeşte chiar şi după decesul asociaţilor care 
au constituit societatea. Dar orice societate comercială va sfârşi prin a 
dispărea, deoarece ea urmează acelaşi destin implacabil ca şi o 
persoană fizică: se naşte, trăieşte şi moare. 
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După cum s-a menţionat, societatea comercială se constituie 
pe baza actului constitutiv şi prin îndeplinirea formalităţilor 
cerute de lege. Ca persoană juridică, societatea comercială se află 
în raporturi juridice cu asociaţii şi stabileşte asemenea raporturi 
cu terţii. 

Societatea comercială, fiind ca un subiect abstract de drept, nu 
depinde de existenţa asociaţilor săi şi poate continua propria 
existenţă mult timp după trecerea în nefiinţă a acestora. În vederea 
acestei realităţi, încetarea existenţei societăţii comerciale reclamă 
realizarea unor operaţiuni care să aibă drept rezultat nu numai 
încetarea personalităţii juridice, ci şi lichidarea patrimoniului 
societăţii, prin exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
sociale. Potrivit legii, încetarea existenţei societăţii comerciale 
impune parcurgerea a două faze: dizolvarea societăţii comerciale şi 
lichidarea societăţii. 

Prin dizolvarea societăţii comerciale se înţelege desfiinţarea ei 
ca persoană juridică, încetarea existenţei ei, şi nu numai a 
contractului sau statutului. Dizolvarea societăţii comerciale 
reprezintă o etapă în procesul de încetare a personalităţii juridice, 
formată dintr-un ansamblu de operaţiuni care au ca urmare 
lichidarea patrimoniului societăţii în cauză.137 

Dizolvarea nu trebuie înţeleasă ca o desfiinţare imediată a 
persoanei juridice. Persoana juridică va continua să existe, deoarece 
ea trebuie să îndeplinească operaţiile de lichidare a patrimoniului 
dobândit în timpul existenţei sale. Dizolvarea are ca efect imediat 
numai încetarea raporturilor dintre asociaţi generate din contractul 
de societate. Acest efect este mult mai exact exprimat în legea 
franceză prin noţiunea „dissolution”. Dizolvarea societăţii priveşte 
acele operaţiuni care declanşează procesul de încetare a existenţei 
societăţii comerciale şi asigură lichidarea patrimoniului social. Faţă 

                                                 
137 Smaranda Angheli, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Monica Gabriela Lostun. 
Drept comercial. – Bucureşti, 2000, pag 235 
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de aceste trăsături specifice se poate afirma că societatea comercială 
intră temporar într-o stare de dizolvare odată ce au apărut cauzele 
prevăzute în art. 86 al Codului civil al R.M., şi anume: 

− Expirarea termenului stabilit pentru durata ei; 
− Atingerea scopului pentru care a fost constituită sau 

imposibilitatea atingerii lui; 
− Hotărârea organului ei competent; 
− Hotărârea judecătorească; 
− Insolvabilitatea sau încetarea procesului de insol-

vabilitate în legătură cu insuficienţa masei debitoare; 
− Persoana juridică cu scop lucrativ sau cooperativa nu 

mai are nici un participant; 
− Dizolvarea poate fi voluntară, la iniţiativa societăţii, şi 

forţată, la decizia instanţei de judecată. 
Dizolvarea voluntară intervine în cazul expirării termenului 

stabilit în actul de constituire, atingerii scopului propus, 
imposibilităţii atingerii scopului propus, adoptării hotărârii, în acest 
sens, de către adunarea generală. 

Expirarea termenului stabilit pentru durata activităţii 
societăţii comerciale  

Societatea comercială fiind constituită, poate activa pe o 
perioadă nedeterminată sau pe o perioadă strict indicată în actul de 
constituire. Societatea se dizolvă la expirarea termenului prevăzut în 
actul de constituire. Dacă în contractul de societate se prevede durata 
existenţei societăţii, înseamnă că la expirarea termenului contractual 
societatea se dizolvă. Acest efect este, deci, expresia voinţei asociaţiei 
privind soarta societăţii.  

Art. 65 din Codul civil al R.M. prevede că la expirarea 
termenului de existenţă, persoana juridică se dizolvă dacă până la 
acest moment actele de constituire nu se modifică. Din dispoziţia 
articolului dat reiese că prin voinţa asociaţilor este posibilă 
prelungirea societăţii în măsura în care hotărârea de prelungire are 
loc înainte de expirarea duratei stabilite în actul de constituire. 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 144 -

Atingerea scopului pentru care a fost constituită sau 
imposibilitatea atingerii lui 

Societăţile comerciale constituite îşi propun ca scop realizarea 
de profit din activitatea de întreprinzător şi împărţirea acestuia. 
Realizarea acestui scop este o acţiune în timp care, de regulă, nu 
poate fi încheiată. Societatea urmează să-şi înceteze activitatea în 
situaţia în care ea şi-a atins scopul. 

Societatea, de asemenea, poate să se dizolve în cazul 
imposibilităţii atingerii scopului. Imposibilitatea dată este determinată 
de suportarea unor pierderi neaşteptate, deoarece activitatea de 
întreprinzător presupune întotdeauna un risc comercial. 

Hotărârea organului ei competent 
Societatea comercială se dizolvă în baza hotărârii adunării 

asociaţilor, întrucât constituirea societăţii comerciale se bazează pe 
voinţa asociaţilor manifestată prin actul constitutiv, deci ei pot decide şi 
dizolvarea societăţii. Voinţa asociaţilor privind dizolvarea societăţii se 
manifestă în cadrul adunării asociaţilor care exprimă voinţa socială.138 

Adunarea generală va putea hotărî dizolvarea societăţii în toate 
cazurile impuse de lege şi de interesele asociaţilor. De exemplu: numărul 
de asociaţi scade sub numărul stabilit de lege; numărul total al asociaţilor 
depăşeşte numărul stabilit de lege; valoarea activelor societăţii 
comerciale se reduce sub nivelul capitalului social minim stabilit de lege; 
în societatea în comandită au rămas mai mulţi asociaţi, însă aceştia sunt 
numai asociaţi comanditaţi sau numai asociaţi comanditari, iar în 
decursul a 6 luni societatea nu s-a reorganizat şi nici nu şi-a suplimentat 
componenţa cu categoria de asociaţi care lipsea. 

Hotărârea judecătorească  
Societatea comercială se dizolvă în baza hotărârii judecătoreşti, 

atunci când dizolvarea nu se poate realiza prin hotărârea adunării 
generale. Conform art. 87, Cod civil al R.M., instanţa de judecată 
dizolvă persoana juridică, dacă: 

                                                 
138 Cărpenaru S. D. Drept comercial român. – Ed. II-a . – Bucureşti: All Beck, 2000. – 
P. 251 
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− Constituirea ei este viciată; 
− Actul de constituire nu corespunde prevederilor legii; 
− Nu se încadrează în prevederile legale referitoare la 

forma ei juridică de organizare; 
− Activitatea ei contravine ordinii publice. 

Efectele dizolvării  
Indiferent de modul în care se realizează, dizolvarea societăţii 

produce anumite efecte. Aceste efecte privesc deschiderea procedurii 
lichidării şi interdicţia unor operaţiuni comerciale noi, conform art. 86, 
Cod civil al R.M. Prin dizolvare societatea nu se desfiinţează, ea îşi 
continuă existenţa juridică, însă numai pentru operaţiunile de lichidare.  

Lichidarea societăţilor comerciale 
Noul Cod civil al R.M. acordă o atenţie deosebită perioadei ce 

succede dizolvării societăţilor comerciale, adică lichidării. Această 
preocupare este explicabilă de interesul pe care asociaţii îl au pentru 
împărţirea avutului social, la constituirea căruia au contribuit. În 
aceeaşi măsură sunt interesaţi şi creditorii societăţii dizolvate, 
precum şi creditorii asociaţilor, ca împărţirea avutului social să se 
facă fără prejudicierea drepturilor lor.  

În doctrina juridică sunt date mai multe definiţii ale instituţiei 
lichidării societăţilor comerciale.  

Lichidarea societăţilor comerciale constituie un ansamblu de 
operaţiuni, având ca scop încheierea afacerilor aflate în curs de 
desfăşurare, la data dizolvării societăţii, transformarea activului şi 
împărţirea între asociaţi a sumelor de bani rămase după efectuarea 
plăţilor.139 

Prin lichidare se înţeleg toate operaţiunile, care au drept scop 
terminarea afacerilor în curs în momentul declarării dizolvării, astfel 
încât să se poată obţine realizarea activă, plata pasivului şi 
repartizarea activului patrimonial net între asociaţi.  

                                                 
139 Romul Petru Vonică. Dreptul societăţilor comerciale. – Ed. II, rev. şi adăug . – 
Bucureşti, 2000. -P. 153 
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Totuşi, caracterele generale ale lichidării sunt subliniate de una 
din cele mai ample prezentări în literatura juridică.  

Potrivit acesteia, lichidarea este o perioadă de durată variabilă, 
pe care o traversează societatea de la dizolvarea sa şi până la 
distribuirea către asociaţi a activului disponibil şi a clarificării 
definitive a conturilor, perioadă în care unul sau mai mulţi 
lichidatori vor definitiva operaţiile anterioare ale societăţii, vor face 
în măsura necesităţii altele noi, vor plăti debitele către creditori şi vor 
transforma activul social în numerar. Pentru efectuarea acestui şir de 
operaţii, pe întreaga perioadă a lichidării societatea, deşi dizolvată, va 
continua să-şi păstreze personalitatea juridică. În acest scop este 
înscrisă obligaţia pentru lichidatori ca în toate actele ce vor urma 
dizolvării să se facă menţiunea, după indicarea numelui societăţii, a 
sintagmei „în lichidare”. 

Procedura de lichidare este guvernată de următoarele principii: 
Lichidarea este prevăzută în favoarea asociaţilor  
Prin contract (per a contrario) lichidarea nu poate interveni la 

cererea creditorilor (nici sociali, nici personali ai asociaţilor). Aceasta 
nu înseamnă că drepturile creditorilor sociali nu sunt ocrotite de 
lege. Astfel, asociaţii nu pot obţine repartizarea nici unei sume 
cuvenite lor prin lichidare mai înainte de achitarea creditorilor 
sociali. Faptul că lichidarea este o procedură organizată de lege în 
favoarea asociaţilor se poate argumenta şi prin aceea că asociaţii au 
dreptul de a numi pe lichidatori prin actele constitutive. 

Personalitatea juridică a societăţii subzistă pentru nevoile 
lichidării  

Societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru 
necesităţile lichidării până la terminarea acesteia, ceea ce înseamnă că 
societatea are în continuare un patrimoniu propriu separat de cel al 
asociaţilor, patrimoniu cu care garantează executarea obligaţiilor 
sociale cu o responsabilitate juridică proprie, o reprezentare proprie 
(administratori, până la numirea lichidatorilor şi lichidării după acest 
moment). Personalitatea juridică dispare doar după terminarea 
lichidării, odată cu radierea societăţii din registru. 
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Lichidarea societăţii este obligatorie  
Lichidarea societăţii după ce aceasta a fost dizolvată este un 

principiu obligatoriu. Lichidarea poate fi evitată în cazul în care 
societatea a fost dizolvată prin hotărârea adunării generale a 
asociaţilor dacă aceştia revin asupra hotărârii de dizolvare în 
condiţiile cerute pentru modificarea actelor constitutive. Dizolvarea 
are loc fără lichidare în cazurile fuziunii ori divizării totale ale 
societăţii (în aceste cazuri societatea dispare ca urmare a absorbţiei 
sau contopirii şi nu ca urmare a lichidării).  

Dizolvarea este o fază pregătitoare a lichidării, în decursul 
căreia, deşi nu-şi pierde personalitatea juridică, societatea suferă 
restrângeri serioase ale obiectului de activitate, în fapt, restrângeri ale 
capacităţii sale de folosinţă. Administratorii societăţii nu mai pot 
întreprinde operaţiuni noi, în caz contrar ei fiind personal şi solidar 
răspunzători pentru actele încheiate cu depăşirea acestei interdicţii. 

Societatea suferă, după ce a fost dizolvată, şi unele modificări 
de esenţă ale structurii sale organizatorice (administratorii urmează a 
fi înlocuiţi cu lichidatorii, adunarea generală restrângându-şi 
atribuţiile). 

Lichidatorul 
Lichidatorul poate fi persoana desemnată de către adunarea 

generală a societăţii sau de către instanţa de judecată în vederea 
efectuării operaţiunilor de lichidare a societăţii comerciale.  

Conform Codului civil al R.M., lichidatorul poate fi orice 
persoană fizică majoră cu capacitate deplină de exerciţiu, care are 
cetăţenia R.Moldova şi domiciliază pe teritoriul ei. Prin dispoziţiile 
Legii R.M., nr. 845/1992 faţă de lichidatori mai sunt înaintate 
următoarele cerinţe suplimentare: să aibă studii superioare; să posede 
cunoştinţe în domeniu şi să fie înregistraţi în calitate de 
întreprinzător individual. 

Cadrul normativ a Republica Moldova permite desemnarea 
mai multor lichidatori. Aceştia vor reprezenta persoana juridică în 
comun, dacă actul de constituire sau hotărârea judecătorească prin 
care au fost desemnaţi nu prevede altfel. Din momentul în care 
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lichidatorul a fost numit în funcţie, el urmează să informeze Camera 
Înregistrării de Stat despre desemnarea sa, prezentând hotărârea 
respectivă şi comunicând datele de identitate, cu prezentarea 
modelului de semnătură. Din momentul intrării în funcţie a 
lichidatorului nici o acţiune nu se poate exercita pentru societate sau 
contra acesteia decât în numele lichidatorilor sau împotriva lor. 
Îndată după preluarea funcţiei, lichidatorul împreună cu 
administratorul face şi semnează inventarul şi bilanţul în care 
constată situaţia exactă a activului şi pasivului. Intrarea în funcţie a 
lichidatorului desemnează momentul preluării responsabilităţii de la 
administrator. Lichidatorul are aceleaşi împuterniciri, obligaţii şi 
responsabilităţi ca şi administratorul. 

Lichidatorul, ca şi administratorul, este considerat mandatar al 
societăţii cu consecinţele care decurg din această calitate.  

Lichidatorul îşi îndeplineşte mandatul sub controlul cenzorilor 
societăţii, iar dacă aceştia nu există, sub controlul asociaţilor. 

Drepturile şi obligaţiile lichidatorului  
În desfăşurarea operaţiunii de lichidare, lichidatorii au 

următoarele drepturi: 
− Valorifică creanţele; 
− Transformă în bani bunurile societăţi; 
− Execută şi termină operaţiunile de comerţ; 

Lichidatorii au următoarele obligaţii: 
− Să facă un inventar şi să încheie un bilanţ care să 

constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii; 
− Să păstreze patrimoniul societăţii, registrele ce li s-au 

încredinţat de administratori; 
− Să întocmească un registru cu toate operaţiunile 

lichidării în ordinea lor cronologică; 
− Să satisfacă cerinţele creditorilor. 

Procedura de lichidare 
Procedura lichidării este instituită în favoarea asociaţilor. Ea 

cuprinde următoarele operaţiuni principale: 
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− înlocuirea organelor de administrare curentă şi predarea 
gestiunii; 

− informarea creditorilor; 
− elaborarea proiectului de lichidare; 
− lichidarea activului şi pasivului; 
− radierea societăţii comerciale din Registrul de Stat. 

Ca rezultat al dizolvării societăţii, administratorii trebuie să fie 
înlocuiţi prin lichidatori sau pot fi numite persoane terţe în calitate 
de lichidatori. Numirea lichidatorilor se face de către adunarea 
generală sau de către instanţa de judecată printr-o hotărâre. 
Hotărârea dată urmează a fi depusă la Camera Înregistrării de Stat. 
Apoi se trece la preluarea de către lichidatori a administraţiei. 
Predarea gestiunii se efectuează prin actul de predare-primire şi se 
realizează în temeiul inventarului şi bilanţului. Documentele date 
trebuie să constate situaţia exactă a activului, precum şi a pasivului 
societăţii. Îndată după intrarea în funcţie lichidatorii împreună cu 
administratorii au datoria să întocmească inventarul şi bilanţul 
societăţii, pe care le semnează. Lichidatorii sunt obligaţi să primească 
şi să păstreze patrimoniul, registrele şi actele societăţii. Ei trebuie să 
ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea lor 
cronologică, cum ar fi satisfacerea cerinţelor creditorilor, împărţirea 
activelor; să facă tranzacţii în numele societăţii, să lichideze şi să 
încaseze creanţele societăţii. 

Informarea creditorilor 
După desemnarea înregistrării sale, lichidatorul este obligat să 

publice în Monitorul Oficial, în două ediţii consecutive, un aviz despre 
lichidarea persoanei juridice. Obligaţia dată contribuie la apărarea 
drepturilor creditorilor. De asemenea, lichidatorul este obligat în mod 
personal să informeze toţi creditorii cunoscuţi din actele contabile ale 
debitorului, precum şi cei ale căror acţiuni în judecată nu au fost 
soluţionate. Exemplu de creditori ar putea fi: organele fiscale, Casa 
Naţională a Asigurărilor Sociale, băncile pentru creditele acordate, 
precum şi alţi creditori. Termenul de înaintare a creanţelor este 6 luni 
de zile de la data ultimei publicaţii a avizului în Monitorul Oficial al 
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Republicii Moldova. Termenul dat poate fi prelungit prin hotărâre de 
lichidare. Creditorii care au înaintat pretenţii faţă de lichidatori şi 
pretenţiile lor au fost respinse, sunt în drept, în termen de 30 zile de la 
data informării lor despre respingere, să se adreseze cu o cerere în 
instanţa de judecată. Dacă termenul de 30 zile a fost depăşit creditorii 
decad din drepturile lor şi creanţa se stinge. 

Elaborarea proiectului de lichidare 
Lichidatorul, în termen de 15 zile de la data expirării 

termenului de înaintare a creanţelor, este obligat să întocmească un 
proiect al bilanţului de lichidare, care să reflecte valoarea de bilanţ şi 
valoarea de piaţă a activelor, inclusiv creanţele, datoriile persoanei 
juridice recunoscute de lichidator şi datoriile care se află pe rol în 
instanţa judecătorească .Proiectul bilanţului de lichidare se prezintă 
spre aprobare organului sau instanţei care a desemnat lichidatorul. 
Dacă din proiectul de lichidare rezultă un excedent al pasivelor faţă 
de active, lichidatorul este obligat să declare starea de insolvabilitate. 
Însă, cu acordul tuturor creditorilor, lichidatorul poate continua 
procedura de lichidare fără a intenta acţiunea de insolvabilitate care, 
de regulă, este mai costisitore şi de o durată îndelungată.  

Lichidarea activului şi pasivului 
Lichidarea activului societăţii desemnează totalitatea 

operaţiunilor având ca obiect transformarea în bani a bunurilor 
societăţii – a bunurilor mobile şi imobile, corporale şi incorporale şi 
încasarea creanţelor societăţii. Sunt supuse operaţiunilor de lichidare 
atât bunurile aduse ca aport în natură la momentul constituirii 
societăţii, cât şi cele dobândite ulterior acestui moment. 
Transformarea în bani a bunurilor societăţii se va realiza ca urmare a 
vânzării lor. În cazul în care actul de constituire prevede că unele 
bunuri, transmise societăţii ca aport la formarea sau la majorarea 
capitalului ei social, urmează să fie restituite asociatului care a făcut 
contribuţia, bunurile vor fi vândute numai atunci când există alte 
bunuri şi societatea nu a satisfăcut cerinţele tuturor creditorilor săi. 
Dacă, după satisfacerea creanţelor, rămân bunuri, ele vor fi împărţite 
între asociaţi.  
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Lichidarea pasivă a societăţii cuprinde plata datoriilor 
societăţii către creditorii săi. Această operaţiune se îndeplineşte de 
lichidatori în condiţiile prevăzute de lege. Plata creditorilor sociali se 
face la scadenţă şi integral, lichidarea societăţii neavând ca efect 
decăderea din beneficiul termenului. 

Dacă plata nu a fost făcută la timp, creditorul trebuie 
despăgubit atât pentru prejudiciul efectiv, cât şi pentru venitul ratat. 
Satisfacerea cerinţelor creditorilor de către societatea care se 
lichidează se face în locul stabilit de lege, şi anume: la domiciliul sau 
sediul creditorului la momentul apariţiei obligaţiei – în cazul 
obligaţiei pecuniare; la locul aflării bunului în momentul apariţiei 
obligaţiei – în cazul obligaţiilor de predare a unui bun individual 
determinat; la locul unde debitorul îşi desfăşoară activitatea legată de 
obligaţie, iar în lipsa acestuia – la locul unde debitorul îşi are 
domiciliu sau sediul – în cazul unor alte obligaţii. 

După ce au fost satisfăcute cerinţele creditorilor societăţii ce se 
lichidează şi-au mai rămas active, lichidatorul elaborează un proiect 
de împărţire a activelor şi-l prezintă adunării generale a asociaţilor 
sau instanţei de judecată care a desemnat lichidatorul. Adunarea 
generală, potrivit art. 86, Cod civil al R.M., este în drept să revină 
asupra hotărârii de lichidare, dacă patrimoniul încă nu a fost împărţit 
între asociaţi. În acest caz, adunarea poate să decidă continuarea 
activităţii societăţii existente sau reorganizarea ei cu votul majorităţii. 
Conform art. 96, Cod civil al R.M., activele persoanei juridice cu scop 
lucrativ dizolvate, care au rămas după satisfacerea pretenţiilor 
creditorilor, sunt transmise de lichidator participanţilor proporţional 
participării lor la capitalul social. 

Activele persoanei juridice dizolvate nu pot fi repartizate 
persoanelor îndreptăţite decât după 12 luni de la data ultimei 
publicări privind dizolvarea şi după 2 luni din momentul aprobării 
bilanţului lichidării şi a planului repartizării activelor, dacă aceste 
documente nu au fost contestate în instanţa de judecată sau dacă 
cererea de contestare a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească 
irevocabilă. 
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Mărimea activelor rămase şi principiile de repartizare a lor 
sunt reflectate în raportul lichidatorului. După aprobarea planului de 
repartiţie şi expirarea termenului stabilit de la data aprobării, 
lichidatorul trece la realizarea lui. Luând în considerare voinţa 
participanţilor, lichidatorul planifică împărţirea activelor în natură 
sau le lichidează (le vinde, transformând bunurile în bani şi împarte 
banii. Dacă activele se împart în natură, repartizarea lor se face după 
următoarele reguli:  

1. Bunurile se împart proporţional dreptului fiecărui 
participant;  

2. Bunurile se atribuie unui sau mai multor participanţi, de 
la care se reţine suma ce depăşeşte valoarea bunului;  

3. Dacă nu pot fi împărţite în natură, bunurile se vând şi se 
împart banii.140 

Transmiterea bunurilor, precum şi a banilor se efectuează sub 
semnătura privată, dacă în actul de constituire nu este prevăzută o 
altă modalitate. 

Radierea societăţii comerciale. După repartizarea activelor, 
lichidatorul trebuie să depună la organul înregistrării de stat o 
cerere de radiere a persoanei juridice din registru. Cererea de 
radiere se depune numai după repartizarea activelor nete între 
asociaţii societăţii în proces de lichidare în termen de 2 luni din 
momentul aprobării bilanţului de lichidare. La cerere se anexează: 
actele de constituire; certificatul de înregistrare; actul ce confirmă 
onorarea tuturor obligaţiilor la bugetul de stat, eliberat de 
Inspectoratul Fiscal; actul care dovedeşte închiderea conturilor 
bancare eliberate de banca în care societatea comercială a avut 
conturi; extrasul din Registrul de stat ce confirmă că societatea nu 
este fondator al unei alte întreprinderi ori nu are filiale şi 
reprezentanţi; actul de predare spre nimicirea ştampilelor eliberat 
de comisariatul de poliţie; numerele Monitorului Oficial al R.M. în 
care au fost publicate avizele privind lichidarea societăţii; actul 

                                                 
140 Roşca Nicolae, Baieş Sergiu. Dreptul afacerilor. – Chişinău, 2004, pag. 369 
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eliberat de Arhiva de stat privind predarea spre păstrare a 
documentelor ce fac parte din fondul arhivistic al R.Moldova.  

Camera Înregistrării de Stat, în termen de 3 zile de la primirea 
actelor, emite o decizie de radiere a persoanei juridice dizolvate, dacă 
au fost prezentate toate actele necesare. Iar în cazul în care au fost 
lezate drepturile şi interesele creditorilor sau ale altor participanţi, 
decizia de radiere a persoanei juridice poate fi atacată în instanţa de 
judecată. 

Conform art. 100 al Codului civil al R.M., dacă, după radierea 
persoanei juridice, mai apare un creditor sau un îndreptăţit să obţină 
soldul sau dacă se atestă existenţa unor active, instanţa de judecată 
poate, la cererea oricărei persoane interesate, să redeschidă 
procedura lichidării şi, dacă este necesar, să desemneze un lichidator. 
În acest caz, persoana juridică este considerată ca existentă, dar în 
exclusivitate în scopul desfăşurării lichidării redeschise. Lichidatorul 
este împuternicit să ceară persoanelor îndreptăţite restituirea 
surplusului primit peste partea din active la care aveau dreptul.  
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Tema 8. 
SOCIETĂŢILE DE PERSOANE: 

SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV  
ŞI SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ 

 
1. Caracteristica şi trăsăturile societăţilor în nume colectiv 
2. Caracteristica şi trăsăturile societăţilor în comandită 

 
 

8.1 Caracteristica şi trăsăturile  
societăţilor în nume colectiv 

 
Societăţile comerciale se prezintă sub forme variate. Codul 

civil al Republicii Moldova, art. 106, alin. (2) reglementează 
următoarele patru forme de societăţi comerciale: societatea în nume 
colectiv, societatea în comandită, societatea cu răspundere limitată şi 
societatea pe acţiuni. 

A. Noţiunea societăţii în nume colectiv 
Societatea în nume colectiv este cea mai veche, mai simplă, 

mai cunoscută şi mai personală formă de societate comercială.141 
Într-o formă embrionară, se găseşte în societatea civilă romană, 
apoi în evul mediu, în societăţile-lombard, sub denumirea 
compagnia: ea era formată din membrii unei familii. Din dreptul 
feudal a fost preluată, prin Ordonanţa lui Colbert (1673), care o 
reglementează sub numele de societate generală.142 Ulterior, este 
consacrată în Codul comercial francez (1807), care o denumeşte 

                                                 
141 Cărpenaru S.D., Predoiu C, David S, etc. Societăţile comerciale. Reglementare, 
doctrină, jurisprudenţă. – Bucureşti: Ed. ALL BECK, 2002. – P. 204; Legeais, 
Dominique. Op. cit. P. 171 
142 Vonica Romul Petru. Dreptul societăţilor comerciale. – Bucureşti: Ed. LUMINA 
LEX, 2000. – P. 175 
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societate în nume colectiv şi de legislaţia celorlaltor state europene, 
între care şi Republica Moldova. 

Această formă de societate este potrivită pentru realizarea unor 
afaceri mici, în care asociaţii realizează activitatea şi îşi asumă toate 
riscurile. Datorită structurii sale, societatea în nume colectiv este 
considerată forma tipică a societăţilor de persoane.143 

Definiţie. Codul civil al R.M., art. 121, defineşte societatea în 
nume colectiv drept societate comercială ai cărei membri practică, 
în conformitate cu actul de constituire, activitatea de întreprinzător 
în numele societăţii şi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile 
acesteia. 

În doctrina română societatea în nume colectiv este definită ca 
o societate constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi, a 
două sau mai multor persoane, care pun în comun mai multe bunuri, 
pentru a desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii 
beneficiilor rezultate şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar 
pentru obligaţiile societăţii.144 

Din definiţia dată rezultă caracterele acestei societăţi: 
a) asocierea are la bază încrederea deplină a asociaţilor, 

societatea fiind constituită intuitu personae, adică asociaţii, 
înfiinţând societatea, au în vedere persoana coasociaţilor. 
În caz de deces, retragere, declarare a incapacităţii sau a 
dispariţiei fără veste a unui membru-persoană fizică, de 
insolvabilitate, deschidere a procedurii de reorganizare, de 
lichidare a membrului-persoană juridică, societatea poate 
să-şi continue activitatea, dacă este prevăzut de actul de 
constituire sau dacă hotărârea privind continuarea 
activităţii se adoptă în unanimitate de către membrii 
rămaşi.145 În cazul în care actul constitutiv nu prevede 
nimic, iar membrii societăţii nu iau nici o decizie în acest 

                                                 
143 Cârcei E. Drept comercial român. – Bucureşti: Ed. ALL BEC, 2000. – P. 190 
144 Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român. – Bucureşti: Ed. All Beck, 2000. – 
P. 269 
145 Codul Civil al R.M., art. 129 alin (1) // M. O. al R.M., nr. 82-86/661 din 22.06.2002 
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sens, atunci, chiar dacă Codul civil expres nu menţionează 
acest fapt, ea se dizolvă. 

Referitor la problema calităţii de întreprinzător individual 
(comerciant) al membrilor societăţii în nume colectiv, trebuie 
menţionat că aceştia exercită activitatea de întreprinzător în numele 
societăţii (art. 121, Cod civil al RM), iar nu în numele propriu. 
Beneficiind de personalitate juridică, societatea în nume colectiv 
singură are calitatea de întreprinzător. Astfel, prin participarea la 
constituirea unei societăţi în nume colectiv, asociaţii nu dobândesc 
calitatea de întreprinzător individual; 

b)  capitalul social este divizat în participaţiuni, care nu sunt 
reprezentate prin titluri (certificate); 

c)  obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social şi 
cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor membrilor. 

Societatea în nume colectiv poate fi examinată în trei faze 
diferite: 

1. Faza constituirii; 
2. Faza funcţionării; 
3. Faza dizolvării şi reorganizării societăţii. 

B. Constituirea societăţii în nume colectiv  
Societatea în nume colectiv se constituie potrivit regulilor 

generale stabilite de Codul civil al Republicii Moldova referitoare la 
constituirea societăţilor comerciale. 

Întrucât regulile generale privind constituirea societăţilor 
comerciale au fost examinate, vom înfăţişa unele aspecte specifice 
constituirii societăţii în nume colectiv. 

Actul de constituire al societăţii în nume colectiv se încheie în 
formă autentică şi, pe lângă clauzele prevăzute la art. 108 al Codului 
civil, trebuie să mai indice: 

a) cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi 
modul depunerii aporturilor; 

b) mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor 
fiecărui participant la capitalul social; 
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c) răspunderea membrilor pentru încălcarea obligaţiilor de 
depunere a aporturilor; 

d) procedura de adoptare a hotărârilor de către asociaţi; 
e) procedura de admitere a noilor asociaţi; 
f) temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a 

asociatului din societate. 
Asociaţii. Potrivit art. 121, alin. (2), Codul civil al R.M., 

numărul asociaţilor nu poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare de 20 
de persoane fizice sau juridice. O persoană fizică sau juridică poate fi 
asociat numai al unei societăţi în nume colectiv. 

Codul civil al R.Moldova nu conţine nici o prevedere expresă 
referitor la faptul dacă o societate în nume colectiv poate fi  sau nu 
cofondator (membru asociat) al unei alte societăţi în nume colectiv 
sau comanditat într-o societate în comandită. Pornind de la 
răspunderea pe care o poartă asociaţii societăţii în nume colectiv şi 
comanditaţii societăţii în comandită, considerăm că societatea în 
nume colectiv, ca subiect de drept, nu are aceste prerogative. Ea 
poate avea doar calitatea de membru-comanditar într-o societate în 
comandită, fondator al unei societăţi cu răspundere limitată şi al unei 
societăţi pe acţiuni.  

Firma societăţii. Având calitatea de persoană juridică, 
societatea în nume colectiv are o firmă proprie ca atribut de 
identificare, sub care îşi exercită activitatea de întreprinzător şi sub 
care semnează. Denumirea societăţii în nume colectiv trebuie să 
includă sintagma în limba de stat „societate în nume colectiv” sau 
abrevierea „S.N.C.”, şi numele sau denumirea asociaţilor. Dacă nu 
sunt incluse numele sau denumirea tuturor asociaţilor, în denumirea 
societăţii trebuie să se includă numele sau denumirea a cel puţin 
unuia dintre asociaţi şi sintagma în limba de stat „şi compania” sau 
abrevierea „şi Co”. 

Capitalul social. Actul constitutiv (contractul de societate) 
trebuie să indice cuantumul şi conţinutul capitalului social al 
societăţii în nume colectiv şi modul depunerii aporturilor. Este de 
remarcat că legea nu stabileşte un plafon minim al capitalului 
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social, ceea ce înseamnă că asociaţii sunt liberi să determine 
mărimea acestuia, în funcţie de nevoile pe care le reclamă 
realizarea obiectului societăţii. 

Totodată, actul constitutiv trebuie să prevadă mărimea şi 
modalitatea de modificare a contribuţiei fiecărui participant la 
capitalul social, precum şi răspunderea membrilor pentru încălcarea 
obligaţiilor de depunere a aporturilor. 

C. Funcţionarea societăţii în nume colectiv  
Conducerea societăţii şi modul de luare a hotărârilor. Având 

în vedere numărul mic al asociaţilor societăţii în nume colectiv, 
Codul civil nu instituţionalizează adunarea generală a asociaţilor 
acestei societăţi, deciziile fiind luate împreună de către asociaţi (art. 
123 Cod civil al RM). Însă, conform aceluiaşi articol, actul constitutiv 
poate prevedea cazuri când hotărârea poate fi adoptată cu 
majoritatea voturilor membrilor. Dacă Codul civil al R.M. nu 
menţionează în ce cazuri deciziile se iau prin votul asociaţilor care 
reprezintă majoritatea absolută a capitalului social, atunci, de 
exemplu, legislaţia română face această menţiune. Astfel, Legea nr. 
31/1990 (România) prevede adoptarea deciziilor prin votul asociaţilor 
care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social în 
următoarele cazuri: 146 

a) alegerea unuia sau mai multor administratori ai 
societăţii, numai dacă prin contractul de societate nu se 
dispune altfel; 

b) revocarea administratorilor sau limitarea puterilor lor, 
cu excepţia cazului când administratorii au fost numiţi 
prin contractul de societate; 

c) aprobarea bilanţului societăţii; 
d) răspunderea administratorilor. 

În doctrină s-a conturat părerea că asociaţii se vor organiza în 
cadrul societăţii în nume colectiv sub forma unei adunări, care va 

                                                 
146 Motica Radu I., Popa Vasile. Drept comercial român şi drept bancar. – Bucureşti: 
Ed. LUMINA LEX, 1999. – P. 118 
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funcţiona pe baza regulilor de drept comun, respectiv cele aplicabile 
adunării generale a societăţii pe acţiuni, cu singura excepţie că 
hotărârile, în cadrul acestei adunări, se vor adopta cu unanimitatea 
voturilor, dacă legea sau actul constitutiv nu prevede altfel.147 

Administrarea societăţii în nume colectiv. Codul civil al 
Republicii Moldova, art. 124, prevede că fiecare membru al societăţii 
în nume colectiv are dreptul de a acţiona în numele societăţii. Actul 
constitutiv poate, însă, să conţină unele restricţii în această privinţă, 
şi anume că toţi membrii administrează societatea în comun sau că 
administrarea este delegată unor anumiţi membri sau unor terţi. 

Administratorul deţine împuterniciri, limitate doar la 
domeniul de activitate a societăţii. În cazul în care administratorul ia 
iniţiativa unei operaţii ce depăşeşte limitele activităţii desfăşurate de 
societate, este necesar acordul tuturor asociaţilor. 

Dacă administrarea societăţii se face în comun de toţi asociaţii, 
atunci deciziile trebuie luate în unanimitate. În cazul în care 
administrarea societăţii este efectuată de una sau mai multe persoane, 
atunci ceilalţi membri, pentru a încheia acte juridice în numele 
societăţii, trebuie să aibă procură de la administratori. Dacă au fost 
încheiate careva acte juridice de către un membru care nu are 
asemenea împuterniciri (de administrare şi reprezentare art. 124, 
alin. (3) şi art. 125, alin. (6), Codul civil al RM), atunci societatea nu 
poate invoca clauzele actului de constituire prin care se limitează 
împuternicirile membrilor, cu excepţia cazurilor când se va 
demonstra că terţul, în momentul încheierii actului juridic, cunoştea 
sau trebuia să cunoască faptul că membrul nu este împuternicit să 
acţioneze în numele societăţii. 

Chiar dacă nu este împuternicit să administreze societatea, 
fiecare membru al acesteia are dreptul să ia cunoştinţă, personal sau 
asistat de un expert, de toată documentaţia privind administrarea. 

                                                 
147 Stanciu D. Cărpenaru P, Cătălin, David S. etc. Societăţile comerciale. Reglementare, 
doctrină, jurisprudenţă. – Bucureşti: Ed. ALL BECK 2002. – P. 191-192 
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Dacă prin contractul de constituire nu s-a arătat administratorul 
care are puterea de reprezentare a societăţii, legea prezumă că dreptul 
şi obligaţia de a reprezenta societatea în nume colectiv îl au toţi 
membrii ei (art. 125 alin. (1), Codul civil al RM). Actul constitutiv 
poate să prevadă că dreptul de a reprezenta societatea îl are unul sau 
câţiva membri, celorlalţi fiindu-le interzis să reprezinte societatea. 
Dacă societatea este reprezentată de mai mulţi membri şi dacă actul de 
constituire nu prevede că ei trebuie să acţioneze în comun, atunci 
fiecare are dreptul să acţioneze de sine stătător. 

Dacă a fost numită administrator o persoană terţă, atunci 
dreptul de a reprezenta societatea poate fi stipulat în actul de 
constituire.  

La cererea oricărui membru instanţa de judecată, dacă există 
motive întemeiate (încălcarea gravă a obligaţiilor şi imposibilitatea 
exercitării atribuţiilor), poate priva persoana de dreptul de a 
administra şi a reprezenta societatea. 

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor. Membrii societăţii în 
nume colectiv au anumite drepturi şi obligaţii care derivă din 
calitatea de asociat dobândită prin participarea la constituirea 
societăţii sau în alte condiţii prevăzute de Codul civil. 

Drepturile asociaţilor: 
a) dreptul de a participa la deliberări şi la luarea deciziilor, 

ce rezultă din art. 123, Cod civil al R.M., conform căruia 
conducerea societăţii în nume colectiv se exercită prin 
acordul unanim al membrilor, cu excepţia când actul 
constitutiv prevede cazurile în care hotărârile se vor 
adopta cu majoritatea voturilor; 

b) dreptul de administrare şi reprezentare; 
c) dreptul la beneficii. Asociaţii au dreptul să participe la 

împărţirea beneficilor realizate de societate. Veniturile 
societăţii se repartizează între membrii societăţii 
proporţional participaţiunilor la capitalul social. Asociaţii 
pot conveni, prin actul de constituire sau printr-un acord 
ulterior, o împărţire a beneficiilor, chiar neproporţională cu 
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aporturile lor, prin luarea în considerare a participării 
personale a fiecăruia la activitatea societăţii; 

d) dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea şi 
lichidarea societăţii (art. 131, Codul civil al RM). 

Obligaţiile asociaţilor. Pe lângă obligaţiile prevăzute în art. 116, 
Codul civil al R.M., asociaţii societăţii în nume colectiv au: 

a) obligaţia de efectuare a aportului promis. Asociaţii 
trebuie să aducă în societate bunurile care formează 
obiectul aporturilor lor. Executarea acestei obligaţii, 
precum şi răspunderea pentru încălcarea ei, se face în 
condiţiile prevăzute în contractul de societate; 

b) obligaţia de participare la pierderile societăţii. Pierderile 
societăţii în nume colectiv se repartizează între membrii 
ei proporţional participaţiunilor la capitalul social, dacă 
actul de constituire sau acordul părţilor nu prevede altfel. 

Răspunderea pentru obligaţiile societăţii. Societatea în nume 
colectiv dobândeşte drepturi şi îşi asumă obligaţii prin actele 
încheiate de asociaţi sau, dacă sunt numiţi, de către administratorul 
sau administratorii împuterniciţi să reprezinte societatea. 

Răspunderea societăţii. Reieşind din concepţia Codului civil al 
Republicii Moldova că societatea în nume colectiv beneficiază de 
personalitate juridică, fiind subiect de drept distinct, ea are 
posibilitatea să-şi asume obligaţii în raporturile cu terţii şi răspunde 
cu patrimoniul propriu pentru nerespectarea obligaţiilor în cauză. 

Răspunderea asociaţilor. Conform art. 128 al Codului civil al 
R.M., membrii societăţii în nume colectiv poartă răspundere 
subsidiară solidară şi nelimitată pentru obligaţiile societăţii. 

O clauză a actului constitutiv care limitează, divide sau exclude 
răspunderea asociaţilor este considerată ca nescrisă, deoarece ceea ce 
distinge societatea în nume colectiv de alte societăţi comerciale este 
tocmai răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor.148 O asemenea 

                                                 
148 Gerota D.D., Curs de societăţi comerciale. – Bucureşti: Ed. “Fundaţia culturală 
Regele Mihai I”, 1928. – P. 195 
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clauză este nulă de drept, deoarece regulile privitoare la răspunderea 
asociaţilor trebuie considerate de ordine publică, având drept scop 
ocrotirea terţilor contractanţi.149 

Responsabilitatea asociaţilor pentru obligaţiile societăţii are un 
caracter subsidiar, în sensul că creditorii societăţii trebuie să urmărească 
mai întâi societatea şi numai dacă nu au fost satisfăcute creanţele din 
patrimoniul ei, atunci va apărea răspunderea asociaţilor. 

Fiind obligat solidar, asociatul urmărit va răspunde pentru 
întreaga creanţă a creditorului, iar creditorul poate pretinde fiecăruia din 
debitori executarea. Debitorul solidar care a executat obligaţia are 
dreptul să intenteze o acţiune de regres împotriva celorlalţi debitori 
solidari pentru părţile acestora din obligaţie (art. 544, Codul civil al RM). 

Având o răspundere nelimitată, asociatul urmărit va răspunde 
pentru creanţa creditorului cu toată averea sa personală, cu excepţia 
bunurilor debitorului care nu pot fi urmărite, prevăzute în art. 85, 
Codul de executare al R.M.150 

Participaţiunea din capitalul social al membrului societăţii în 
nume colectiv poate fi urmărită pentru datoriile lui personale, 
nelegate de participarea la societate, numai în cazul insuficienţei unui 
alt patrimoniu al acestuia pentru onorarea datoriilor. 

Transmiterea participaţiunii la capitalul social. Membrul 
societăţii în nume colectiv poate transmite, cu acordul celorlaltor 
membri, participaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui 
alt membru sau unui terţ. Cesiunea aportului de capital social şi a 
calităţii de asociat nu se poate face decât cu acordul unanim al 
asociaţilor, care sunt foarte interesaţi să cunoască şi să evalueze 
calităţile personale ale noului asociat.151 Odată cu participaţiunea 
trec, integral sau proporţional părţii transmise, drepturile membrului 

                                                 
149. Cărpenaru, Stanciu, D. Drept comercial român. – Bucureşti: Ed. ALL BECK, 
1998. Pag. 271 
150 Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004, Monitorul Oficial nr. 
34-35/112, 03.03.2005  
151 Gheorgescu, I.L. Drept comercial român. Vol. II. – Bucureşti: Ed. ALL BECK, 
2002. Pag.175-177 
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care a transmis aportul (art. 129, alin. (4), Codul civil al RM). Cu 
toate că Codul civil nu menţionează, în acest caz, în privinţa 
obligaţiilor nimic, considerăm că odată cu drepturile trec şi 
obligaţiile pe care le implică această calitate. Pentru protejarea 
intereselor societăţii şi ale terţilor, asociatul care a transmis 
participaţiunea să rămâne răspunzător faţă de terţi pentru operaţiile 
făcute de societate anterior transmiterii, în egală măsură cu membrii 
rămaşi, în termen de doi ani din ziua aprobării dării de seamă despre 
activitatea societăţii pentru anul în care a ieşit din societate, acestea 
reieşind din art. 128, alin. (3), Codul civil al R.M. 

Retragerea asociatului din societatea în nume colectiv. 
Membrul societăţii are dreptul să se retragă din ea cu condiţia 
informării celorlaltor membri cu cel puţin şase luni până la data 
retragerii. Asociatului retras din societate i se achită valoarea părţii 
din patrimoniu proporţional participaţiunii lui în capitalul social 
(sau transmiterea lui în natură, prin înţelegerea dintre asociaţi şi cel 
care se retrage), dacă actul de constituire nu prevede altfel. 

Asociatul retras rămâne răspunzător faţă de terţi pentru 
operaţiile făcute de societate anterior retragerii, în egală măsură cu 
membrii rămaşi, în termen de doi ani din ziua aprobării dării de 
seamă despre activitatea societăţii pentru anul în care a ieşit din 
societate, acestea reieşind din art. 128, alin. (3), Codul civil al R.M. 

Excluderea asociatului din societate. Conform art. 129, alin. 
(2) al Codului civil al R.M., membrul societăţii poate fi exclus din 
societate dacă ceilalţi membri cer, din motive întemeiate prin 
unanimitate de voturi, instanţei de judecată excluderea lui. 

Din păcate, Codul civil nu prevede expres care sunt 
consecinţele excluderii asociatului din societate (are dreptul la 
contravaloarea participaţiunii sale, poartă răspundere conform art. 
128, alin. (3) Cod civil al RM), cauzele excluderii fiind prevăzute în 
actul constitutiv. Considerăm că legislatorul în art. 128, alin. (3) Cod 
civil al R.M. prin îmbinarea de cuvinte “membrul care a ieşit din 
societate” a avut în vedere atât asociatul retras, cât şi cel exclus şi cel 
care a transmis participaţiunea sa la capitalul social. 
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Decesul sau reorganizarea membrului societăţii în nume 
colectiv. În cazul decesului sau reorganizării asociatului, succesorii 
acestuia pot deveni asociaţi cu acordul tuturor membrilor, dacă actul 
de constituire nu interzice. 

Dacă succesorii nu sunt acceptaţi în calitate de asociaţi, 
societatea este obligată să le plătească partea din activele nete, 
determinată la data decesului sau reorganizării, proporţională părţii 
din capitalul social, deţinute de asociatul decedat sau reorganizat. 
Succesorul asociatului poartă răspundere, în limitele patrimoniului 
care a trecut la el, de obligaţiile pentru care, în conformitate cu art. 
128, alin. (2) şi (3) ale Codului civil al R.M., e responsabil membrul 
decedat sau reorganizat. 

În caz de retragere a unui membru al societăţii în nume colectiv, 
de deces, de declarare a dispariţiei fără veste sau a incapacităţii unui 
membru-persoană fizică, de insolvabilitate, deschidere a procedurii de 
reorganizare în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, de lichidare a 
membrului-persoană juridică a societăţii sau de urmărire de către un 
creditor a participaţiunii membrului în capitalul social, societatea poate 
să-şi continue activitatea, dacă este prevăzut de actul de constituire a 
societăţii sau dacă hotărârea privind continuarea activităţii se adoptă în 
unanimitate de către membrii rămaşi. 

D. Dizolvarea şi reorganizarea societăţii în nume colectiv 
În afară de dreptul comun privind dizolvarea (art. 86, alin. (1) 

Codul civil al RM), societatea în nume colectiv se dizolvă dacă în ea 
rămâne un singur membru (art. 134, Codul civil al RM). Ultimul 
membru rămas al societăţii are dreptul ca, în termen de 6 luni, să 
reorganizeze societatea, în modul prevăzut de Codul civil al R.Moldova. 

În cazul reorganizării societăţii în nume colectiv în societate pe 
acţiuni, în societate cu răspundere limitată sau în cooperativă, 
asociaţii continuă, în termen de trei ani, să răspundă solidar şi 
nelimitat pentru obligaţiile apărute până la reorganizare. Asociatul 
nu este absolvit de răspundere nici în cazul în care, până la expirarea 
termenului de trei ani, înstrăinează dreptul de participaţiune la 
capitalul social. 
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8.2. Caracteristica şi trăsăturile societăţilor  

în comandită 
 
A. Noţiunea societăţii în comandită 
Istoric. Societatea în comandită152 îşi are originea într-un 

contract care se încheia în Evul Mediu, în comerţul maritim. Acel 
contract purta numele de commenda, provenind din cuvântul italian 
accomendare, care înseamnă a încredinţa cuiva. Prin contractul de 
commenda, o persoană numită commendator încredinţa o cantitate 
de mărfuri sau o sumă de bani unui negustor sau proprietarului unei 
corăbii denumite tractator, pentru a face comerţ cu ţări străine. 
Această finanţare nu avea caracterul unui împrumut, deoarece părţile 
conveneau ca beneficiile şi riscurile să se împartă în proporţia 
stabilită. Comerţul se făcea de către şi în numele exclusiv al 
negustorului, căruia i se mai dădea şi denumirea de comanditat. El 
cumpăra, transporta, fixa preţul şi vindea. Capitalistul sau 
comanditarul nu avea nici un amestec în afacerile întreprinderii. 
Contribuţia lui se mărginea la cumpărarea capitalului, iar contribuţia 
lui pasivă se limita la suportarea riscului, în măsura aportului său 
material. Contractul de commenda se utiliza de către persoanele care 
nu puteau să exercite, în mod direct, acte de comerţ – nobilii, clericii 
şi militarii: datorită unor interdicţii din dreptul acelor timpuri. 
Aceştia aveau, astfel, prilejul de a participa la afacerile comerciale. 
Mai târziu, contractul s-a extins şi asupra comerţului terestru. 

Această formă de întreprindere, care antrena competenţe 
tehnice şi capitaluri din ce în ce mai mari, prezentând un interes tot 
mai larg, i-a determinat pe comanditaţi şi comanditari să se grupeze, 
formând societăţi. Contractanţii au creat o entitate cu un patrimoniu 
distinct, compusă din două categorii de asociaţi: 

                                                 
152 Vonica Romul Petru, Dreptul societăţilor comerciale, Bucureşti Ed. LUMINA 
LEX 2000, pag. 190 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 166 -

1. Grupa primară, a negustorilor comanditaţi care erau 
răspunzători nelimitat, ca orice debitor, iar când s-au 
grupat mai mulţi, şi solidari; 

2. Grupa secundară, a capitaliştilor comanditari, 
răspunzători numai cu suma angajată în întreprindere. 

Comanditaţii, care aveau cea mai mare răspundere personală, 
aveau şi conducerea efectivă a societăţii. Comanditarii, a căror 
răspundere era redusă la o garanţie reală, nu puteau depăşi limita 
controlului necesar obţinerii beneficiilor cuvenite. 

Sistemul de organizare şi funcţionare a societăţii în comandită 
permitea micilor capitalişti să-şi plaseze economiile la întreprinderile 
industriale şi comerciale, iar micilor industriaşi le oferă posibilitatea 
de a-şi pune în aplicare planul lor de întreprindere. 

Definiţie. Potrivit art. 136 al Codului civil al R.M., societatea în 
comandită este societatea comercială în care, de rând cu membrii care 
practică în numele societăţii activitate de întreprinzător şi poartă 
răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi), 
există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care nu 
participă la activitatea de întreprinzător a societăţii şi suportă, în limita 
aportului depus, riscul pierderilor ce rezultă din activitatea acesteia. 

În doctrina română,153 societatea în comandită este definită ca o 
societate constituită prin asociere, pe baza deplinei încrederi, a două sau 
mai multor persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a 
desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii beneficiilor, şi care 
răspund pentru obligaţiile sociale, după caz, nelimitat şi solidar (asociaţii 
comanditaţi), sau în limita aportului lor (asociaţii comanditari). 

Din definiţie rezultă următoarele caractere ale societăţii în 
comandită: 

a) Asocierea se bazează pe încrederea deplină a asociaţilor 
comanditaţi şi comanditari. Societatea în comandită este 
o societate intuitu personae; 

                                                 
153.Cărpenaru Stanciu D, Drept comercial român. - Bucureşti :Ed. ALL BECK, 2000. 
– P. 283 
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b) Societatea în comandită este compusă din două categorii de 
asociaţi, a căror răspundere pentru obligaţiile sociale este 
diferită: asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar, 
asociaţii comanditari răspund în limita aportului lor; 

c) Capitalul social este divizat în participaţiuni care nu sunt 
reprezentate prin titluri (certificate). 

B. Constituirea societăţii în comandită  
Societatea în comandită se constituie potrivit regulilor generale 

stabilite de Codul civil al Republicii Moldova referitoare la 
constituirea societăţilor comerciale. 

Întrucât regulile generale privind constituirea societăţilor 
comerciale au fost deja examinate, vom prezenta unele aspecte 
specifice creării societăţii în comandită. 

Actul de constituire al societăţii în comandită, pe lângă 
clauzele indicate în art. 108, alin. 1 al Codului civil al Republicii 
Moldova, trebuie să prevadă: 

a) cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi 
modul depunerii aporturilor; 

b) mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor 
fiecărui comanditat în capitalul social; 

c) răspunderea comanditaţilor pentru încălcarea 
obligaţiilor de depunere a aportului; 

d) volumul comun al aporturilor depuse de comanditaţi; 
e) procedura de adoptare a hotărârilor de către asociaţi; 
f) procedura de admitere a noilor asociaţi; 
g) temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a 

asociatului din societate. 
Conform legislaţiei în vigoare, asociaţi ai societăţii în 

comandită pot fi atât persoanele fizice, cât şi cele juridice. Codul civil 
al R.M. nu prevede nemijlocit un număr minim de asociaţi, dar 
reieşind din art. 143, Cod civil al R.M. este absolut obligatoriu să 
existe, cel puţin, un asociat comanditat şi un asociat comanditar. În 
ceea ce priveşte numărul maxim de asociaţi, considerăm că societatea 
în comandită poate avea un număr nelimitat de asociaţi comanditari 
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şi maximum 20 de asociaţi comanditaţi. Bazându-ne pe coroborarea 
articolelor 136 şi 121, Cod civil, considerăm că prevederile Codului 
civil referitor la numărul maxim de asociaţi din societatea în nume 
colectiv se referă numai la numărul maxim al comanditaţilor, la bază 
fiind răspunderea pe care o poartă aceşti asociaţi.  

În legătură cu răspunderea purtată de comanditaţi pentru 
obligaţiile societăţii, legislaţia stabileşte careva restricţii pentru 
dobândirea acestei calităţi. Astfel, conform art. 136 al Codului civil al 
R.M., persoana poate fi comanditat doar într-o singură societate în 
comandită. Membrul societăţii în nume colectiv nu poate fi comanditat 
în societatea în comandită, iar comanditatul din societatea în comandită 
nu poate fi membru al societăţii în nume colectiv. 

Firma societăţii în comandită trebuie să includă numele sau 
denumirea comanditaţilor şi sintagma în limba română „societate în 
comandită” sau abrevierea „S.C.”. Dacă nu sunt incluse numele sau 
denumirea tuturor comanditaţilor, în denumirea societăţii trebuie să 
se includă numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre 
comanditaţi şi sintagma „şi compania” sau abrevierea „şi Co”. Dacă 
în denumirea societăţii este inclus numele sau denumirea 
comanditarului, acesta poartă răspundere solidară nelimitată 
împreună cu comanditaţii. 

Codul civil prevede că dispoziţiile cu privire la societatea în nume 
colectiv sunt aplicabile societăţii în comandită în măsura în care codul 
nu conţine norme exprese cu privire la societatea în comandită. 

C. Funcţionarea societăţii în comandită  
Conducerea societăţii în comandită se exercită de către 

comanditaţi, comanditarii neavând dreptul să participe la 
conducerea şi administrarea societăţii în comandită, să o reprezinte 
fără procură, să conteste acţiunile comanditaţilor în legătură cu 
administrarea sau reprezentarea societăţii exercitate în limitele 
activităţii ei obişnuite. În cazul în care acţiunile depăşesc limitele 
activităţii obişnuite, este necesar acordul tuturor asociaţilor. 

Excluderea asociaţilor comanditari de la administrarea 
societăţii este menită să apere interesele terţilor. Actele care angajează 
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societatea nu pot fi încheiate de asociaţii comanditari, care au o 
răspundere limitată, ci numai de asociaţii comanditaţi, care răspund 
nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale.154 

Modul de conducere, de administrare şi de reprezentare a 
societăţii de către comanditaţi este stabilit de către aceştia în actul de 
constituire, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la 
societatea în nume colectiv. 

Astfel, reieşind din art. 124, Codul civil al Republicii Moldova, 
fiecare comanditat are dreptul de a acţiona în numele societăţii. Actul 
constitutiv poate, însă, să conţină unele restricţii în această privinţă, 
şi anume că toţi membrii (comanditaţii) administrează societatea în 
comun sau că administrarea este delegată unor anumiţi comanditaţi. 

Administratorul deţine împuterniciri limitate doar la 
domeniul de activitate a societăţii. În cazul în care administratorul ia 
iniţiativa unei operaţii ce depăşeşte limitele activităţii desfăşurate de 
societate, este necesar acordul tuturor asociaţilor. 

Dacă administrarea societăţii se face în comun de toţi 
comanditaţii, atunci deciziile trebuie luate în unanimitate. În cazul în 
care administrarea societăţii este efectuată de una sau mai multe 
persoane, atunci ceilalţi membri, pentru a încheia acte juridice în 
numele societăţii, trebuie să aibă procură de la administratori. Dacă 
au fost încheiate careva acte juridice de către un membru care nu are 
asemenea împuterniciri (de administrare şi reprezentare – art. 124, 
alin. (3) şi art. 125, alin. (6), Codul civil al Republicii Moldova), 
atunci societatea nu poate invoca clauzele actului de constituire prin 
care se limitează împuternicirile membrilor, cu excepţia cazurilor 
când se va demonstra că terţul, în momentul încheierii actului 
juridic, cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că membrul nu este 
împuternicit să acţioneze în numele societăţii. 
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Chiar dacă nu este împuternicit să administreze societatea, 
fiecare asociat al acesteia are dreptul să ia cunoştinţă, personal sau 
asistat de un expert, de toată documentaţia privind administrarea. 

Dacă prin contractul de constituire nu s-a arătat 
administratorul care are puterea de reprezentare a societăţii, legea 
prezumă că dreptul şi obligaţia de a reprezenta societatea în 
comandită îl au toţi membrii ei (art. 125, alin. (1) Codul civil al 
Republicii Moldova). Actul constitutiv poate să prevadă că dreptul de 
a reprezenta societatea îl are unul sau câţiva comanditaţi, celorlalţi 
fiindu-le interzis să reprezinte societatea. Dacă societatea este 
reprezentată de mai mulţi membri şi dacă actul de constituire nu 
prevede că ei trebuie să acţioneze în comun, atunci fiecare are dreptul 
să acţioneze de sine stătător. 

În ceea ce priveşte posibilitatea desemnării unui terţ în funcţia 
de administrator, se consideră că acest lucru nu este posibil la o 
societate în comandită; prevederile art. 138 alin. (1) având un 
caracter imperativ.155 

La cererea oricărui membru, instanţa de judecată, dacă există 
motive întemeiate (încălcarea gravă a obligaţiilor şi imposibilitatea 
exercitării atribuţiilor), poate priva persoana de dreptul de a 
administra şi a reprezenta societatea. 

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor. Comanditaţii au aceleaşi 
drepturi şi obligaţii ca şi membrii societăţii în nume colectiv. 

Drepturile comanditaţilor: 
a) Dreptul de a participa la deliberări şi la luarea deciziilor, 

ce rezultă din art. 123, Cod civil al R.M., conform căruia 
conducerea societăţii în comandită se exercită prin 
acordul unanim al membrilor, cu excepţia când actul 
constitutiv prevede cazurile în care hotărârile se vor 
adopta cu majoritatea voturilor; 
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b) Dreptul de administrare şi reprezentare; 
c) Dreptul la beneficii. Asociaţii au dreptul să participe la 

împărţirea beneficilor realizate de societate. Veniturile 
societăţii se repartizează între membrii societăţii 
proporţional participaţiunilor la capitalul social. 
Asociaţii pot conveni, prin actul de constituire sau 
printr-un acord ulterior, o împărţire a beneficiilor chiar 
neproporţională cu aporturile lor, prin luarea în 
considerare a participării personale a fiecăruia la 
activitatea societăţii; 

d) Dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea şi 
lichidarea societăţii (art. 131, Codul civil al RM). 

Obligaţiile comanditaţilor. Pe lângă obligaţiile prevăzute în art. 
116, Codul civil al Republicii Moldova, asociaţii societăţii în 
comandită au: 

a) obligaţia de efectuare a aportului promis. Asociaţii 
trebuie să aducă în societate bunurile care formează 
obiectul aporturilor lor. Executarea acestei obligaţii, 
precum şi răspunderea pentru încălcarea ei, se face în 
condiţiile prevăzute în contractul de societate; 

b) obligaţia de participare la pierderile societăţii. Pierderile 
societăţii în comandită se repartizează între membrii ei 
proporţional participaţiunilor la capitalul social, dacă 
actul de constituire sau acordul părţilor nu prevede altfel. 

Comanditarul are dreptul: 
a) să primească partea ce i se cuvine din veniturile societăţii 

proporţional participaţiunii sale la capitalul social, în 
modul prevăzut de actul constitutiv; 

b) să ia cunoştinţă de dările de seamă şi de bilanţurile 
anuale şi să le verifice cu datele din registre şi din alte 
documente justificative; 

c) să se retragă din societate la sfârşitul anului financiar şi 
să primească o parte din activele ei proporţional 
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participaţiunii sale la capitalul social, în modul prevăzut 
de actul constitutiv; 

d) să transmită participaţiunea sa la capitalul social sau o 
parte din ea unui alt comanditar sau, dacă este stipulat de 
actul constitutiv, unui terţ; 

e) actul de constituire poate prevedea şi alte drepturi. 
Comanditarul este obligat: 

a) în momentul înregistrării societăţii în comandită, să 
verse cel puţin 60% din participaţiunea la care s-a 
obligat, diferenţa urmând să fie vărsată în termenul 
stabilit de actul de constituire. Depunerea aportului se 
confirmă prin certificatul de participare eliberat de 
societate; 

b) să nu facă concurenţă societăţii. Aceasta nu se aplică 
comanditarului, dacă actul de constituire nu prevede 
altfel; 

c) actul de constituire poate prevedea şi alte obligaţii. 
Răspunderea pentru obligaţiile societăţii. Obligaţiile societăţii 

în comandită sunt garantate cu patrimoniul social şi răspunderea 
nelimitată, solidară şi subsidiară a comanditaţilor. Comanditarii 
suportă, în limita aportului depus, riscul pierderilor ce rezultă din 
activitatea societăţii. Regulile referitoare la răspunderea 
comanditaţilor pentru obligaţiile societăţii sunt aceleaşi ca şi cele 
referitoare la responsabilitatea membrilor societăţii în nume colectiv. 
Comanditatul nu este absolvit de răspundere nici în cazul în care 
înstrăinează, până la expirarea termenului de 3 ani, dreptul de 
participaţiune la capitalul social. 

Înstrăinarea participaţiunii comanditarului. Participaţiunea 
comanditarului poate fi înstrăinată unor terţi şi poate trece 
succesorilor fără acordul asociaţilor, dacă actul de constituire nu 
prevede altfel. Regulile privind înstrăinarea participaţiunii în 
societatea cu răspundere limitată se aplică societăţii în comandită în 
mod corespunzător.  
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D. Dizolvarea şi reorganizarea societăţii în comandită 
În afară de cazurile generale de dizolvare a societăţii 

comerciale, prevăzute în art. 86, alin. 1, Codul civil al R.M., societatea 
în comandită se dizolvă, dacă nu mai are nici un comanditat sau nici 
un comanditar şi dacă, în decursul a şase luni de la retragerea 
ultimului comanditar sau ultimului comanditat, nu s-a reorganizat 
sau n-a acceptat un alt comanditat sau comanditar. 

În cazul dizolvării societăţii în comandită, inclusiv ca urmare a 
insolvabilităţii, comanditarii au dreptul preferenţial faţă de 
comanditaţi la recuperarea aporturilor din patrimoniul societăţii, 
rămas după satisfacerea tuturor pretenţiilor creditorilor. Societatea în 
comandită poate fi reorganizată în societate pe acţiuni, în societate cu 
răspundere limitată sau în cooperativă. În cazul reorganizării, 
comanditaţii continuă, în termen de trei ani, să răspundă solidar şi 
nelimitat pentru obligaţiile apărute până la reorganizare. 
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Tema 9. 
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE 

LIMITATĂ 
 

1. Noţiunea societăţii cu răspundere limitată 
2. Constituirea societăţii cu răspundere limitată 
3. Funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată 

 
 
9.1. Noţiunea societăţii cu răspundere limitată 
 
Societatea cu răspundere limitată este o formă de societate 

comercială apărută mai târziu în activitatea comercială. Prima oară a 
fost reglementată în anul 1892 în Germania, fiind preluată în 1925 în 
Franţa, iar în Republica Moldova şi-a găsit consacrarea pentru prima 
dată prin Hotărârea Guvernului R.Moldova 500/1991 şi apoi prin 
Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845/1992. 

Această formă de societate a fost iniţiată pentru a satisface 
anumite cerinţe ale activităţii comerciale. Într-adevăr, societăţile 
de persoane (în special societatea în nume colectiv) asigurau 
condiţiile pentru folosirea capitalurilor mici, iar societăţile de 
capitaluri (mai ales societatea pe acţiuni) erau adecvate utilizării 
capitalurilor mari, destinate unor afaceri de mare anvergură. Era 
nevoie de o formă de societate care să fie adaptată exigenţelor 
fructificării capitalurilor mijlocii. Acest lucru s-a realizat prin 
introducerea societăţii cu răspundere limitată, ca formă mixtă care 
împrumută anumite caractere atât de la societăţile de persoane, 
cât şi de la societăţile de capital.156 

Societatea cu răspundere limitată este o formă intermediară de 
societate comercială între societăţile de persoane şi societăţile de 

                                                 
156 Angheni S., Volonciu M., Stoica C. Drept comercial. – Bucureşti, 2000. – P. 104 
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capitaluri. Este formă intermediară, deoarece, în unele privinţe, se 
aseamănă cu societăţile de persoane, iar sub alte aspecte – cu cele de 
capitaluri, prezentând însă şi particularităţi proprii care îi justifică 
autonomia. 

Ca şi în cazul societăţilor în nume colectiv, societatea cu 
răspundere limitată se bazează pe încrederea asociaţilor.157 Datorită 
acestui fapt, numărul asociaţilor este limitat, iar părţile sociale nu 
sunt liber cesibile. Ca şi în cazul societăţilor pe acţiuni, în societatea 
cu răspundere limitată asociaţii răspund pentru obligaţiile sociale în 
limita aporturilor lor. Datorită avantajelor pe care le oferă, societatea 
cu răspundere limitată are o mare răspândire în activitatea 
comercială. 

Definiţia societăţii cu răspundere limitată 
Societatea cu răspundere limitată poate fi definită ca o 

societate constituită, pe baza deplinei încrederi, de două sau mai 
multe persoane care pun în comun anumite bunuri pentru a 
desfăşura o activitate comercială în vederea împărţirii beneficiilor şi 
care răspunde pentru obligaţiile sociale. 

Conform art. 145 al Codului civil al Republicii Moldova, 
societatea cu răspundere limitată este societatea comercială al cărei 
capital social este divizat în părţi sociale, conform actului de 
constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul 
societăţii. 

Caracterele societăţii cu răspundere limitată 
1. Asocierea intutio personae se bazează pe încrederea 

asociaţilor ca şi la societăţile de persoane; este o societate 
relativ închisă; 

2. Capitalul social nu poate fi mai mic de 5400 lei şi este 
divizat în anumite fracţiuni, părţi sociale; 

3. Asociaţii răspund pentru obligaţiile sociale, numai în 
limita aporturilor lor. 

                                                 
157 Florescu P., Mrejeru Th., Balaşa G. Drept societar. – Bucureşti: Lumina Lex, 2003. 
– P. 76 
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4. Numărul asociaţilor poate fi între 2 şi 50; ei participă la 
deciziile colective ale adunării generale; 

5. Societatea dispune de o structură stabilă.158 
Societatea cu răspundere limitată cu un asociat unic 
Codul civil al Republicii Moldova, şi anume art. 145 prevede că 

societatea cu răspundere limitată poate fi constituită de către o 
singură persoană. Această formă de societate nu poate avea, însă, ca 
asociat unic o altă societate cu răspundere limitată alcătuită dintr-o 
singură persoană. 

 Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este o 
societate comercială, indiferent dacă asociatul este o persoană fizică 
sau juridică. Statutul său juridic nu poate fi în nici un caz confundat 
cu statutul juridic al întreprinzătorului individual. 

Societatea cu răspundere limitată cu un asociat unic 
dobândeşte personalitatea juridică din momentul înregistrării 
acesteia la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării 
Informaţionale. Deci, în aceleaşi condiţii, ca oricare societate 
comercială, obligaţiile sale sunt garantate cu patrimoniul social, iar 
asociatul unic răspunde în baza aportului transmis. Asociatul unic 
este cel care exercită atribuţiile adunării generale existente în cazul 
societăţilor cu mai mulţi asociaţi. Asociatul unic poate fi 
administratorul societăţii. 

 
 

9.2. Constituirea societăţii cu răspundere limitată 
 
Societatea cu răspundere limitată se constituie prin actul de 

constituire. Actul de constituire a societăţii cu răspundere limitată 
trebuie să conţină următoarele clauze: 

− Numele de familie (firma) şi adresele asociaţilor; 
− Firma şi adresa societăţii; 

                                                 
158 Могилевский С.Д. Общества с ограниченной ответственностью. 
Комментарий. Практика. Нормативные акты. – Москва, 2000. – Ст. 37 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 177 -

− Scopurile societăţii, sferele şi termenele ei de activitate; 
− Formele şi mărimea cotelor de participare în expresie 

bănească, mărimea fondului statutar; 
− Modul şi termenele de depunere a cotelor de participare, 

încasarea amenzilor (penalităţilor), în caz de încălcare a 
acestor condiţii. 

În cazul înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată de 
către o singură persoană, fondatorul, în loc de contract de 
constituire, întocmeşte declaraţia de constituire a societăţii. 
Declaraţia va cuprinde aceleaşi date ca şi actul de constituire fiind 
întocmită în conformitate cu cerinţele înaintate faţă de perfectarea 
actului de constituire. 

a) Asociaţii. Societatea cu răspundere limitată poate fi 
constituită de persoane fizice sau juridice care trebuie să 
aibă capacitatea civilă de exerciţiu. Numărul asociaţilor 
este limitat de la minimum doi şi maximum cincizeci de 
persoane. Soţii pot fi asociaţi într-o societate cu răspundere 
limitată. Ei nu se pot constitui prin aporturi decât cu 
bunuri proprii, nu şi cu bunuri comune. 

b) Firma societăţii se compune dintr-o denumire în limba de 
stat deplină „Societate cu răspundere limitată” sau 
abreviată „SRL”. 

c) Obiectul de activitate al societăţii trebuie să fie licit şi 
moral. Poate fi obiect al societăţii orice activitate 
economică. 

d) Capitalul social. Actul de constituire trebuie să prevadă 
mărimea capitalului social care trebuie să nu fie mai mic de 
5400 lei şi care urmează să fie vărsat în sumă de cel puţin 
40% până la înregistrarea societăţii, iar restul – în termen 
de jumătate de an după înregistrarea acesteia. 

e) Aporturile asociaţilor. Capitalul social se constituie din 
aporturile asociaţilor în numerar şi în natură. Legea nu 
permite drept aport la capitalul social prestarea serviciilor 
de către asociaţi. 
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f) Părţile sociale ale asociaţilor societăţilor cu răspundere 
limitată reprezintă o fracţiune din capitalul ei social stabilit 
în funcţie de mărimea aportului la acest capital. Asociatul 
deţine o parte socială. Părţile sociale pot avea mărimi 
diferite şi sunt indivizibile, dacă în actul de constituire nu-i 
prevăzut altfel. Actul de constituire poate restrânge 
mărimea maximă a părţii sociale. Dreptul asociaţilor 
asupra părţilor sociale se constată printr-un certificat care 
se eliberează la cererea asociaţilor de către administratorul 
societăţii. 

Transmiterea părţilor sociale 
Părţile sociale pot fi transmise în mod liber soţului, rudelor şi 

afinilor, în linie dreaptă, fără limită, şi în linie colaterală, până la 
gradul doi inclusiv, de asemenea între asociaţi şi societăţi, dacă în 
actul de constituire nu este prevăzut altfel. În cazul înstrăinării părţii 
sociale terţelor persoane, asociaţii au dreptul de preemţiune. 
Înstrăinarea părţii sociale se efectuează printr-o ofertă scrisă 
administratorului care, la rândul său, urmează să informeze pe toţi 
asociaţii în termen de 15 zile de la data transmiterii. Acceptarea 
ofertei, de asemenea, se efectuează în formă scrisă şi se transmite 
administratorului. În termen de 15 zile de la data primirii ofertei, 
asociatul este obligat să indice mărimea fracţiunii din partea socială, 
pe care intenţionează s-o dobândească. În cazul în care există mai 
mulţi solicitanţi, fiecare dobândeşte o fracţiune a părţii sociale în 
mărimea solicitată. În cazul dezacordului dintre ei, partea socială va 
fi distribuită proporţional părţii deţinute de fiecare asociat. Asociatul 
nu poate înstrăina partea socială până la vărsarea integrală a 
aportului subscris, cu excepţia cazului de succesiune. Actul juridic de 
înstrăinare a părţii sociale se autentifică notarial. 

Excluderea asociatului societăţii cu răspundere limitată 
Excluderea din societatea cu răspunderea limitată a unui 

asociat este posibilă la cererea adunării generale, a 
administratorului sau a unor asociaţi. Drept temei pentru 
excludere servesc următoarele condiţii: nevărsarea în termen a 
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aportului subscris în actul constitutiv, precum şi folosirea în 
scopuri proprii a bunurilor societăţii de către administrator sau 
comiterea unor fraude de către acesta. 

Excluderea asociatului se face de către instanţa de judecată 
printr-o hotărâre judecătorească. Asociatului exclus i se restituie în 
termen de 6 luni aportul vărsat, dar numai dacă a fost reparat 
prejudiciul cauzat societăţii. 

 
 

9.3. Funcţionarea societăţii  
cu răspundere limitată 

 
Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată constituie o altă 

particularitate a societăţii. Această formă de societate cuprinde reguli 
de organizare şi funcţionare atât de la societăţile de persoane, cât şi 
de la societăţile de capital. Prin armonizarea lor, societatea cu 
răspundere limitată apare sub forma unei unităţi organice constituită 
după reguli diferite. Organele societăţii cu răspundere limitată sunt 
adunarea generală, administratorii şi cenzorii. 

Ca şi, în cazul societăţilor pe acţiuni, organul de conducere 
este adunarea generală, însă, spre deosebire de societăţile pe acţiuni, 
în cazul societăţilor cu răspundere limitată nu se face nici o distincţie 
între adunările generale ordinare şi extraordinare, specificându-se 
doar condiţii de cvorum diferite pentru diferite probleme puse în 
discuţie.159 Cum legea nu face nici o distincţie între adunările 
generale şi nici nu trimite la dispoziţiile privitoare la societăţile pe 
acţiuni, considerăm că nici noi nu trebuie să facem această distincţie. 
Adunarea generală reprezintă forma de organizare care permite 
elaborarea şi exprimarea prin decizii şi hotărâri a voinţei sociale în 
ansamblul societăţii comerciale. Totodată, reprezintă cel mai 

                                                 
159 Legea cu privire la societăţile pe acţiuni, nr. 1134/1997 (art. 51) din Monitorul 
Oficial al R.M. nr. 38-39 din 12.06.1997 
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important organ de conducere, care este constituit din totalitatea 
asociaţilor, având plenitudinea de competenţă şi atribuţii, cum ar fi: 

1) modificarea statutului, sporirea şi reducerea capitalului 
social; 

2) aprobarea dării de seamă anuale şi a bilanţului anual, 
repartizarea beneficiului; 

3) alegerea comitetului de conducere; 
4) alegerea şi revocarea revizorului; 
5) aprobarea modului de remunerare a muncii şi a salariilor 

de funcţie ale asociaţilor comitetului de conducere şi 
revizorului; 

6) excluderea asociatului din rândurile societăţii; 
7) acceptarea contractelor, valoarea cărora depăşeşte o 

pătrime din fondul statutar, precum şi a contractelor 
încheiate între societate şi asociaţii ei; 

8) determinarea responsabilităţii materiale a directorului, 
membrilor comitetului de conducere şi revizorului; 

9) reorganizarea şi lichidarea societăţii. 
Adunarea generală se convoacă la sediul societăţii ori de câte 

ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an. Convocarea se face de către 
administratorul societăţii nemijlocit sau la cererea asociaţilor, care 
împreună reprezintă, cel puţin, 10 la sută din voturile societăţii. 
Asociaţii sunt informaţi în formă scrisă despre timpul, locul şi 
ordinea de zi, cel târziu cu 15 zile până la convocarea adunării 
generale. Fiecare asociat are dreptul să propună chestiuni pentru a fi 
incluse în ordinea de zi a adunării generale. Ei sunt obligaţi să 
prezinte în scris administratorului, în acest scop, propunerea 
temeinic argumentată şi să o aducă la cunoştinţă celorlaltor asociaţi 
cu, cel puţin, 3 zile înainte de convocarea adunării. 

Adunarea generală a asociaţilor este deliberativă, dacă la ea vor 
fi prezenţi cel puţin ѕ din numărul total de asociaţi; în cazul în care 
adunarea generală nu întruneşte numărul necesar de asociaţi, 
administratorul va convoca o nouă adunare generală, cu aceeaşi ordine 
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de zi, într-un termen de 2 săptămâni de la ultima adunare generală, 
care va fi deliberativă, indiferent de numărul asociaţilor prezenţi. 

Fiecare asociat în cadrul adunării generale, în dependenţă de 
mărimea cotei de participare la capitalul social a societăţii cu 
răspundere limitată, are dreptul la vot. De exemplu, capitalul social al 
SRL „Triodor” este de 100000 lei, care este împărţit la 4 fondatori. 
Doi din ei dispun de cote a câte 30000 lei, iar ceilalţi doi – de 20000 
lei fiecare. În cadrul adunării generale suma de 5000 lei acordă 
dreptul la un vot, de aceea doi din fondatori vor avea dreptul la 6 
voturi, iar ceilalţi doi – la 4 voturi fiecare. 

Adunarea generală adoptă hotărâri cu simpla majoritate de 
voturi în diverse probleme, iar asupra chestiunilor ce ţin de 
modificarea statutului, aprobării dării de seamă anuale, excluderea 
unui asociat din cadrul societăţii, precum şi reorganizarea şi 
lichidarea societăţii, este necesară o majoritate de ѕ de voturi pentru 
adoptarea hotărârilor. 

Hotărârile luate în cadrul adunării generale urmează să fie 
semnate de cel puţin, doi participanţi la adunarea generală şi se trec 
în registrul deciziilor, care este ţinut de către administratorul 
societăţii cu răspundere limitată. 

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toţi 
asociaţii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au 
votat contra. 

Administratorii societăţii cu răspundere limitată 
Societatea cu răspundere limitată este administrată de către 

organul executiv. Organul executiv poate fi atât colegial (comitet de 
conducere, direcţie, consiliu de administrare), cât şi unipersonal 
(director, preşedinte, administrator). 

Administratorul este ales de către adunarea generală a 
asociaţilor şi se subordonează acesteia. Nu pot fi administratori 
persoanele declarate incapabile sau persoanele condamnate pentru 
excrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin orice 
forme, precum şi prin alte infracţiuni şi care nu şi-au ispăşit 
pedeapsa. Administratorul poate face toate operaţiile pentru aducere 
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la îndeplinire a obiectului societăţii, în afară de restricţiile stabilite 
prin actul constitutiv. În competenţa organului executiv intră 
următoarele împuterniciri: 

− organizarea activităţii societăţii; 
− ţinerea lucrărilor de secretariat şi a evidenţei contabile; 
− angajarea lucrătorilor şi eliberarea lor din post; 
− încheierea tranzacţiilor în numele societăţii; 
− ţinerea registrului asociaţilor societăţii; 
− întocmirea dării de seamă anuale şi a bilanţului anual şi 

prezentarea lor la adunarea generală. 
Administratorul societăţii este în drept, în limitele atribuţiilor 

sale, să acţioneze în numele societăţii fără mandat, inclusiv să 
efectueze tranzacţii, să aprobe statul de personal, să emită ordine şi 
dispoziţii. 

Administratorul răspunde pentru prejudiciile cauzate societăţii 
sau chiar terţelor persoane, indiferent dacă este asociat sau neasociat. 
Răspunderea civilă intervine ori de câte ori administratorul cauzează 
prin acte pe care le îndeplineşte un prejudiciu. În situaţia în care organul 
executiv este colegial, ei răspund solidar, oricare din membri poate fi 
obligat pentru acoperirea întregii pagube. Administratorul care a 
acoperit paguba are posibilitatea unei acţiuni de regres împotriva 
celorlaltor administratori, pentru a fi despăgubit fiecare participant la 
acoperirea pagubei proporţional cu vina pe care o are. Administratorul 
răspunde penal în cazul săvârşirii unor fapte considerate infracţiuni, 
prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova. 

Organul de control  
Controlul gestiunii societăţii se poate efectua de către 

asociaţii înşişi sau prin cenzorii societăţii. Organul de control poate 
fi atât colegial (comisie de cenzori), cât şi unipersoanal (cenzor sau 
revizor). Cenzorii sunt mandatari ai societăţii, având ca misiune 
exercitarea unui control permanent asupra activităţii 
administratorilor, precum şi asupra activităţii celorlaltor organe, ca 
să se desfăşoare în conformitate cu interesul social, în limitele legii 
şi actului constitutiv. Cenzorii se aleg de către adunarea generală. 
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Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât asociaţii, cât şi alte 
persoane; cel puţin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie 
să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau contabil expert. Nu 
pot fi membri ai comisiei de cenzori administratorul societăţii; 
contabilul societăţii, precum şi rudele acestora, persoanele declarate 
incapabile sau cele condamnate pentru excrocherie, sustragere de 
bunuri din averea proprietarului prin orice formă, alte infracţiuni şi 
care nu şi-au ispăşit pe deplin pedeapsa;  

Comisia de cenzori exercită controlul asupra activităţii 
economico-financiare a societăţii. Controalele se efectuează din 
iniţiativa proprie sau la cererea adunării generale. Persoanele cu 
funcţie de răspundere ale societăţii sunt obligate să prezinte comisiei 
de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, 
inclusiv să dea explicaţii orale şi scrise. În baza rezultatelor 
controlului, comisia de cenzori va întocmi un raport semnat de toţi 
membrii comisiei de cenzori care au participat la control, pe care îl va 
prezenta adunării generale. Dacă unul dintre membrii comisiei nu 
este de acord cu concluziile raportului, el va expune opinia sa 
separată, care va fi anexată la raport. 

 În cazul depistării unor încălcări grave în activitatea societăţii, 
comisia de cenzori poate să ceară convocarea adunării generale şi să 
participe cu vot consultativ la şedinţele acesteia. 

Atribuţiile comisiei de cenzori a societăţii, în baza hotărârii 
adunării generale, pot fi delegate unei companii de audit. 

Bilanţul contabil. Beneficiile, dividendele şi capitalul de 
rezervă  

Societatea cu răspundere limitată trebuie la finele anului financiar 
să întocmească un raport financiar. Raportul financiar anual include: 
bilanţul contabil; raportul privind rezultatele financiare, raportul privind 
fluxul capitalului propriu; raportul privind fluxul mijloacelor băneşti şi 
anexele la rapoartele financiare şi nota explicativă la rapoartele 
financiare. Bilanţul contabil este forma raportului financiar care 
caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a agentului economic. 
Documentele menţionate, însoţite şi de raporturile cenzorilor, sunt puse 
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la dispoziţie asociaţilor pentru a fi cercetate în vederea dezbaterilor lor la 
adunarea generală a acestora. După aprobare de către adunarea generală, 
raportul financiar va fi prezentat organelor financiare, conform locului 
de înregistrare a societăţii comerciale. 

Beneficiile şi dividendele 
Scopul societăţilor comerciale este acela de a obţine beneficii. 

Beneficiile societăţii, evidenţiate prin bilanţ, se împart de adunarea 
generală sub formă de dividende. Asociaţii au dreptul la dividende, 
potrivit actului constitutiv, proporţional cotei de participare la 
capitalul social vărsat. 

Plata dividendelor este condiţionată de existenţa unor beneficii 
reale constatate prin bilanţ. După stabilirea dividendului, fiecare 
asociat devine titularul unui drept de creanţă faţă de societate, care 
poate fi valorificat în condiţiile legii.160 

Capitalul de rezervă 
Pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a societăţii 

cu răspundere limitată, legislaţia în vigoare a instituit obligaţia 
constituirii unui capital de rezervă de către aceasta. Mărimea capitalului 
de rezervă se stabileşte în actul constitutiv al societăţii, dar el nu trebuie 
să fie mai mic de, cel puţin, 10% din cuantumul capitalului social. 
Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere limitată se formează prin 
vărsăminte anuale din beneficiul ei în proporţii de, cel puţin, 5% din 
beneficiul net până la atingerea mărimii stabilite în actul constitutiv. 
Dacă capitalul de rezervă constituit s-a micşorat indiferent din ce cauză, 
el trebuie completat până la atingerea mărimii stabilite în actul 
constitutiv. Capitalul de rezervă al societăţii se foloseşte la acoperirea 
pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. 

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor 
Principalele drepturi ale asociaţilor în societatea cu răspundere 

limitată sunt următoarele: 

                                                 
160 Vonica Romul Petru. Dreptul societăţilor comerciale. – Bucureşti: Lumina Lex: 
2000. – P. 256 
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− dreptul la vot; 
− dreptul la informare cu privire la societate; 
− dreptul de a fi membru în organele de conducere ale 

societăţii; 
− dreptul la profit; 
− dreptul de a se retrage din societate; 
− dreptul de a acţiona în justiţie. 

Dreptul la vot  
Oricare asociat poate să intervină în viaţa societăţii, în principal 

prin exercitarea dreptului la vot în cadrul adunării generale a asociaţilor. 
Fiecare parte socială dă dreptul la un vot. Dreptul la vot poate fi exercitat 
personal de către asociat sau prin reprezentant. Interesele asociatului le 
poate reprezenta numai un alt asociat al societăţii, care nu este membru 
al organului executiv, sau contabilul-şef. 

Dreptul la informare cu privire la societate 
Asociaţii au dreptul de a obţine de la administrator orice 

informaţie necesară adoptării unor hotărâri care este de competenţa 
adunării generale. Dreptul de informare presupune obţinerea de 
către oricare dintre asociaţi a unei copii de pe toate documentele 
prezentate de administrator. Asociaţii au dreptul de a cere 
administratorului, în orice moment, următoarele documente: situaţia 
financiară; rapoartele financiare; procesele verbale ale adunărilor 
generale şi inventarul cu privire la bunurile societăţii. 

Dreptul de a fi membru în organele de conducere ale 
societăţii 

Fiecare asociat este în drept să fie membru în cadrul adunării 
generale a societăţii cu răspundere limitată, a organului executiv şi a 
organului de control, în condiţiile stabilite de lege şi de actul constitutiv. 

Dreptul la profit 
Asociaţii au dreptul la încasarea profitului atât în timpul 

funcţionării societăţii, cât şi în cazul dizolvării şi lichidării acesteia. 
Dreptul asociaţilor de a participa la profit în timpul funcţionării 
societăţii se concretizează în dreptul la dividende. La sfârşitul anului 
financiar, dacă rezultatele societăţii permit acest lucru, adunarea 
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generală a asociaţilor poate să decidă distribuirea către asociaţi a unei 
fracţiuni din profit. Dividendele se acordă numai în măsura în care, 
la nivelul societăţii, se obţin venituri reale, constatate prin bilanţul 
contabil. Dividendele se atribuie în funcţie de părţile sociale deţinute, 
fiecare asociat primind o sumă de bani proporţională cu numărul de 
titluri pe care le deţine, adică sub forma unui procent din capitalul 
social. În actul constitutiv se poate, însă, stabili şi o reparaţie inegală a 
profitului, întemeiată pe alte criterii decât numărul părţilor sociale 
deţinute de fiecare asociat (de exemplu, pentru asociatul care 
participă activ la viaţa societăţii fie prin cunoştinţele sale 
profesionale, fie prin alte modalităţi). 

În cazul dizolvării şi lichidării societăţii, fiecare asociat va 
primi din activul patrimoniului societăţilor ce a aportat la capitalul 
social după plata tuturor datoriilor pe care le are societatea faţă de 
terţele persoane. În actul constitutiv poate să fie prevăzută o 
distribuire inegală a rezultatelor obţinute cu ocazia lichidării. 

Dreptul de a se retrage din societate 
Acest drept în legislaţia R.Moldova nu este prevăzut, dar 

considerăm necesară reglementarea acestui drept de către cadrul 
normativ al R.M. Orice asociat va putea să se retragă din societate, 
dacă nu este de acord cu activitatea acesteia. Retragerea poate 
interveni, dacă acest fapt a fost prevăzut în actul constitutiv al 
societăţii, există acordul tuturor asociaţilor şi dacă în temeiul 
hotărârii judecătoreşti instanţa de judecată a admis o asemenea 
retragere. Retragerea din societate produce efecte asemănătoare 
excluderii asociatului. Asociatul retras are dreptul la beneficii şi 
suportă pierderile până în ziua retragerii sale. Dacă la data retragerii 
există operaţiuni în curs de executare, asociatul este obligat să 
suporte consecinţele, neputând să-şi retragă partea care i se cuvine 
decât după terminarea operaţiunilor în cauză. 

Dreptul de acţiona în justiţie 
Hotărârile adunării generale a asociaţilor, care au fost luate cu 

încălcarea legislaţiei în vigoare sau încălcarea condiţiilor stipulate în 
actul constitutiv, pot fi atacate în justiţie de către asociaţi. 
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Asociaţii, de asemenea, beneficiază de dreptul de a acţiona în 
justiţie în cazul în care administratorul a cauzat un prejudiciu 
asociatului, de exemplu, nu i-a plătit dividendele cuvenite, deşi s-a 
dispus distribuirea către asociaţi. 

Obligaţiile asociaţilor 
Principalele obligaţii ale asociaţilor societăţii cu răspundere 

limitată sunt: 
− să transmită aportul la capitalul social; 
− să nu divulge informaţia confidenţială despre activitatea 

societăţii; 
− să comunice imediat societăţii faptul schimbării 

domiciliului sau a sediului, a numelui sau a denumirii; 
− să participe la pierderile societăţii; 
− obligaţia de nonconcurenţă. 

Transmiterea aportului la capitalul social  
Transmiterea aportului la capitalul social constituie o obligaţie de 

bază a asociaţilor societăţii cu răspundere limitată. Fiecare asociat este 
obligat să transmită aportul în ordinea, mărimea prevăzută în actul de 
constituire a societăţii. La data înregistrării societăţii fiecare asociat este 
obligat să verse în numerar cel puţin 40% din aportul subscris, dacă în 
actul de constituire sau în lege nu este prevăzută o proporţie mai mare. 
Restul sumei urmează a fi transmisă în termen de 6 luni de la data 
înregistrării societăţii. Aporturile în natură urmează a fi transmise de 
către asociaţi în termenul prevăzut de actul de constituire, dar nu mai 
târziu de 6 luni de la data înregistrării societăţii. În cazul în care asociatul 
nu a vărsat în termen aportul, oricare asociat este în drept să-i ceară în 
scris acestuia, stabilind un termen suplimentar de, cel puţin, o lună şi 
avertizându-l că e posibilă excluderea lui din societate. 

Nedivulgarea informaţiei confidenţiale despre activitatea 
societăţii 

Asociatului îi este interzis de lege să nu divulge informaţia 
confidenţială despre activitatea societăţii. La informaţia confidenţială 
poate fi atribuită informaţia care ţine de producţie, tehnologie, 
activitatea financiară şi de altă activitate a agentului economic, a 
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căror divulgare poate să aducă atingerea intereselor lui. Asociaţii sunt 
obligaţi să respecte cerinţele instrucţiunilor, regulamentelor şi 
dispoziţiilor interne privind asigurarea secretului comercial. 

Comunicarea imediată a societăţii despre faptul schimbării 
domiciliului sau a sediului, a numelui sau a denumirii 

Pentru buna desfăşurare a activităţii societăţilor cu răspundere 
limitată, asociaţii sunt obligaţi să informeze societatea despre 
modificările survenite în actele de stare civilă sau modificările 
denumirii persoanei juridice.  

Participarea la pierderile societăţii 
Participarea la pierderile societăţii se face, de regulă, în funcţie de 

numărul de părţi sociale deţinute de fiecare asociat, dar în actele 
constitutive este posibil să se prevadă o participare inegală a asociaţilor la 
aceste pierderi. Participarea la pierderi este limitată de valoarea 
aporturilor la capitalul social al asociaţilor, potrivit principiului 
răspunderii limitate care caracterizează această formă de societate. 
Participarea la pierderi este adesea constatată în momentul dizolvării 
societăţii. După realizarea activului şi plata pasivului, societatea trebuie 
să restituie asociaţilor aportul pe care l-au adus la constituirea societăţii. 
Dacă nu este posibil acest lucru, societatea va rambursa numai o parte 
din acesta, situaţie în care asociaţii vor suporta în mod definitiv 
pierderile, reprezentând diferenţa dintre valoarea aportată şi cea primită. 

Obligaţia de nonconcurenţă  
Obligaţia de nonconcurenţă, de regulă, pentru asociaţi decurge 

din clauzele contractuale. Ea poate fi prevăzută în contractul de 
muncă ori de câte ori asociaţii au, în acelaşi timp, şi calitatea de 
angajat al societăţii. Pentru a stabili o clauză nonconcurenţă, 
societatea este obligată să stabilească nişte limite concrete cu privire 
la activitatea care nu trebuie să fie exercitată de către asociaţi. 
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Tema 10.  
SOCIETATEA PE ACŢIUNI 

 
1. Definiţia şi tipurile societăţilor pe acţiuni 
2. Constituirea societăţii pe acţiuni 
3. Organele de conducere şi control ale societăţii pe acţiuni 
4. Capitalul şi profitul societăţii pe acţiuni 
5. Valorile mobiliare ale societăţii pe acţiuni 

 
 
10.1. Definiţia şi tipurile societăţilor pe acţiuni 
 
Istoric. Societăţile pe acţiuni s-au dezvoltat într-o perioadă 

relativ recentă. Concepută în secolul XII ca instrument de 
expansiune colonială, cu caracter prevalent public, societatea pe 
acţiuni se constituia prin voinţa autorităţii publice, pe cale de 
concesiune administrativă şi servea intereselor publice.161 

În doctrina franceză se consideră că societăţile pe acţiuni şi-ar 
avea originea în concesiunile acordate la sfârşitul Evului Mediu de 
către suveranitatea teritorială societăţilor de capitalişti pentru a 
organiza servicii de interes general – servicii publice, bănci etc. 

După o altă teză, societatea pe acţiuni ar fi o aplicaţie a regulii 
maritime, potrivit căreia proprietarul unei nave răspunde pentru 
avariile cauzate de căpitanul său numai în limita capitalului investit 
în acea navă. 

În general, în doctrină se menţionează ca precedente primare: 
coproprietatea minieră germană, băncile italiene din Evul Mediu şi 
companiile coloniale. 

Reglementarea societăţii pe acţiuni, ca tip general de societate, 
a fost realizată de Codul comercial francez (1807) care, preluând 

                                                 
161 Pentru o analiză cuprinzătoare a problemei, a se vedea – Долинская, В.В. Акцио-
нерное право. – Москва: Изд. «Юридическая литература», 1997. – P. 26 şi urm. 
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principiile ce reglementau marile companii coloniale, a reglementat 
societatea anonimă cu cele două forme ale sale: societatea pe acţiuni 
şi societatea în comandită pe acţiuni, reglementări ce au fost preluate 
de legislaţiile majorităţii ţărilor europene. 

Sistemul Codului comercial francez a dat naştere la abuzuri 
răsunătoare, care au frământat opinia publică a epocii. Libertatea, de 
care se bucurau societăţile în comandită, a provocat opoziţia 
oamenilor de afaceri faţă de această societate. Se constituiau 
numeroase societăţi în comandită pe acţiuni, fără nici un control, 
fără ca ele să aibă un statut juridic. Piraţii finanţelor năvăleau asupra 
micilor capitalişti pe care îi momeau cu cele mai fantastice mijloace 
de publicitate. „La fievre de la commandite”, cum este cunoscută 
această perioadă în istoria legislaţiei franceze, atrage, însă, reacţia atât 
a cercurilor economice, cât şi a celor politice. Numeroase proiecte 
sunt, rând pe rând, prezentate şi abandonate, pentru ca prin legea din 
18 iulie 1856 să triumfe principiul, valabil şi astăzi, al reglementării 
legale sau sistemul normativ.  

În acest nou sistem juridic, pentru a se constitui, societatea este 
obligată să se supună unui anumit număr de prescripţiuni, de 
formalităţi, solicitate sub sancţiunea nulităţii. Pe lângă aceasta, legea 
dotează societatea cu anumite organe permanente, care au ca scop fie 
realizarea obiectului societăţii, fie controlul activităţii sale, în vederea 
ocrotirii acţionarilor şi a terţilor. 

Pe teritoriul actualei Republici Moldova se pare că prima 
societate pe acţiuni atestată este Societatea anonimă (pe acţiuni) 
belgiană, constituită în 1896, care avea în proprietate tramvaiele şi 
liniile de tramvaie din Chişinău. Aceasta avea un capital social de 11 
milioane franci, divizat în 11 mii de acţiuni, ai căror principali 
deţinători erau două corporaţii belgiene: Compania generală de căi 
ferate şi electricitate – 5120 de acţiuni şi Compania căilor ferate din 
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Belgia – 5020 de acţiuni; restul acţiunilor, în număr de 860, fiind 
deţinute de 7 persoane fizice.162 

Mai trebuie să amintim că între 1918 şi 1944 pe teritoriul 
dintre Prut şi Nistru s-a aplicat Codul comercial român din 1887, 
care a fost inspirat, în cea mai mare parte, din Codul comercial 
italian (1882), considerat cel mai modern cod al acelor timpuri. 

După 1945 pe teritoriul Moldovei a funcţionat economia 
planificată, nemaiexistând decât agenţi economici de stat, nu şi 
societăţi comerciale. După declararea independenţei la 27 august 
1991 şi ca urmare a tranziţiei la economia de piaţă, a apărut 
necesitatea înlocuirii reglementărilor vechi cu altele noi. Astfel, după 
adoptarea Legii cu privire la proprietate 459/1991, a urmat adoptarea 
unui şir de acte normative economice, printre care Regulamentul 
societăţilor economice nr. 500/1991, Legea privind societăţile pe 
acţiuni nr. 1134/1997. 

Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi, totodată, 
cea mai evoluată a societăţilor comerciale. 

În această formă de societate contează mai mult aporturile 
asociaţilor decât calităţile persoanele ale acestora. În general, asociaţii 
contribuie cu aporturile lor la formarea capitalului social, fără să 
desfăşoare o activitate în societate. Aceste aporturi prezintă interes şi 
pentru terţi, deoarece răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile 
sociale se limitează la aceste aporturi. 

Datorită importanţei aporturilor la formarea capitalului social şi a 
estompării calităţilor personale ale asociaţilor, societatea pe acţiuni mai 
este cunoscută şi sub denumirea de „societate anonimă”.163 

În dreptul francez,164 societatea pe acţiuni este o noţiune 
generică şi are trei forme: societate anonimă, societate în comandită 
pe acţiuni şi societate pe acţiuni simplificată. 

                                                 
162 Mămăligă S. Societăţile pe acţiuni. Comentariu la legea nr. 1134/1997. – Museum, 
2001. – P. 9 
163 Cărpenaru, St. D. Op. cit. p. 288-289 
164 Blaise, Jean-Bernard. Droit des affaires. Commercants. Concurrence. 
Distribution. – Paris: L.G.D.J., 2002. P. 63 
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Definiţia. Codul civil al R.M. (art. 156 alin (1)) defineşte 
societatea pe acţiuni ca fiind acea societate comercială al cărei capital 
social este divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu 
patrimoniul societăţii. Din definiţie rezultă următoarele trăsături 
specifice ale societăţilor pe acţiuni: 

− societatea pe acţiuni este persoană juridică; 
− societatea pe acţiuni este întotdeauna comercială, 

precum este şi obiectul său; 
− capitalul social este divizat în acţiuni, care sunt titluri 

negociabile şi transmisibile; 
− răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale este 

limitată, ei răspunzând numai până la concurenţa 
capitalului social subscris.165 

Personalitatea juridică îi conferă societăţii pe acţiuni calitatea 
de a fi titulară de drepturi şi obligaţii. Ea are o voinţă proprie care 
exprimă voinţele individuale ale asociaţilor, precum şi o capacitate 
care îi permite să dobândească drepturi şi să-şi asume obligaţii.  

Capacitatea juridică a societăţii pe acţiuni cuprinde 
capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu. 

Capacitatea de folosinţă, aptitudinea societăţii de a fi titulară de 
drepturi şi obligaţii, se dobândeşte din ziua în care s-a efectuat 
înregistrarea de stat a acesteia şi încetează la data radierii ei din registrul 
de stat. Codul civil al R.M., art. 60, alin.(2) prevede că persoana juridică 
cu scop lucrativ poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar 
dacă nu este prevăzută în actul de constituire. 

Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea societăţii pe acţiuni de a-
şi exercita drepturile şi a-şi asuma obligaţiile, săvârşind acte juridice. La 
fel ca şi capacitatea de folosinţă, se dobândeşte la data înregistrării de stat 
a societăţii. Societatea pe acţiuni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte 
obligaţiile prin intermediul organelor sale. 

Atributele de identificare ale societăţii pe acţiuni: firma şi sediul. 
Societatea pe acţiuni are propria sa firmă şi propriul sediu, fără o 

                                                 
165 Cărpenaru, St. D. Op. cit. p. 291 
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legătură obligatorie cu numele şi domiciliul asociaţilor, persoanele fizice, 
respectiv denumirea şi sediul asociaţilor, persoanele juridice. 

Firma. Conform Codului civil, nr. 1107/2002, art. 156, alin. 
(5), societatea pe acţiuni are denumire deplină şi poate avea 
denumire prescurtată. În denumirea deplină şi prescurtată trebuie să 
se includă sintagma în limba de stat „societate pe acţiuni” sau 
abrevierea „S.A.”. (Detaliat despre denumirea de firmă vezi tema: 
Regimul juridic şi componenţa patrimoniului societăţilor comerciale). 

Sediul societăţii, ca atribut de identificare, este menit să situeze 
societatea în spaţiu, în cadrul raporturilor juridice la care participă. 
Potrivit legii, sediu al societăţii este considerat sediul organului său 
executiv, indicat în statutul societăţii. Pentru aceasta se va indica 
localitatea, strada şi spaţiul unde va funcţiona organul executiv al 
societăţii. 

Tipurile societăţilor pe acţiuni. Deşi Codul civil al R.M., nr. 
1107/2002 nu prevede nici o reglementare în acest sens, Legea cu privire 
la societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 face diferenţa între societăţile pe 
acţiuni deschise şi cele închise. Societăţile deschise şi închise sunt 
definite în art. 2 al legii, conform căruia „societatea este deschisă, dacă 
acţionarii ei au dreptul nelimitat să înstrăineze acţiunile ce le aparţin”. 
Societatea deschisă este în drept să plaseze public şi să vândă public 
acţiunile sale şi alte valori mobiliare unui cerc nelimitat de persoane (art. 
2, alin. 3 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997). Pe de 
altă parte, societatea este închisă, dacă acţionarii ei sau societatea însăşi 
au drept de preemţiune asupra acţiunilor înstrăinate de acţionarii acestei 
societăţi. Societatea închisă nu este în drept să plaseze public acţiunile 
sale şi alte valori mobiliare sau să le propună, în alt mod, unui cerc 
nelimitat de persoane pentru achiziţionare (art. 2, alin. 5 din Legea cu 
privire la societăţi pe acţiuni nr. 1134/1997). 

Principalele diferenţe dintre societăţile pe acţiuni de tip deschis 
şi cele de tip închis sunt:166 

                                                 
166 Калачев, Е.С. Юридическая энциклопедия предпринимателя. – Москва: Изд. 
«ПРИОР», 2000. Р. 149 
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− societatea de tip închis, spre deosebire de cea de tip 
deschis, nu are dreptul să plaseze public acţiunile sale sau 
alte valori mobiliare sau să le propună, în alt mod, unui 
cerc nelimitat de persoane pentru achiziţionare (art. 2, alin. 
5 din Legea cu privire la societăţi pe acţiuni nr. 1134/1997); 

− numărul acţionarilor societăţii închise, împreună cu 
acţionarii reprezentaţi prin deţinătorii nominali de acţiuni, 
nu poate fi mai mare de 50, pe când numărul acţionarilor 
societăţii deschise nu este limitat (art. 5 din Legea cu 
privire la societăţi pe acţiuni nr. 1134/1997). La fel şi 
numărul fondatorilor societăţii deschise nu este limitat, pe 
când cel al societăţii închise nu poate depăşi 50 de 
fondatori (art. 31, alin. 5 din Legea cu privire la societăţi pe 
acţiuni nr. 1134/1997); 

− capitalul social al unei societăţi deschise nu poate fi mai 
mic de 20 mii lei, iar al societăţii închise de 10 mii lei (art. 
40, alin. 2 din Legea cu privire la societăţi pe acţiuni 
nr.1134/1997); 

− actul constitutiv al societăţii de tip închis trebuie să conţină 
o clauză care să stipuleze modul de înstrăinare a acţiunilor 
(art. 35, alin. 1 din Legea cu privire al societăţi pe acţiuni 
nr. 1134/1997). 

 
 

10.2. Constituirea societăţii pe acţiuni 
 
Procedura de constituire a societăţii pe acţiuni cuprinde mai 

multe etape: 
1.  Prima etapă are un caracter preparator, de organizare, care 

cuprinde: 
a) întocmirea actului constitutiv; 
b) subscrierea acţiunilor de către fondatori; 
c) ţinerea adunării constitutive. 
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2.  A doua etapă a constituirii societăţii este destinată 
dobândirii personalităţii juridice, lucru ce se realizează prin 
înregistrarea de stat a societăţii pe acţiuni. 

Legislaţia română consacră două proceduri de constituire. Cea 
dintâi şi cea mai simplă167 este întemeiată pe ideea că fondatorii 
societăţii subscriu întreaga valoare a acţiunilor, reprezentând 
capitalul social, stipulează principalele clauze ale contractului de 
societate şi numesc organele de gestiune şi control; până la întrunirea 
celei dintâi adunări generale – este constituirea simultană aceasta 
fiind caracteristică, cu unele deosebiri, şi legislaţiei R.Moldova. 

Cea de a doua formă de constituire presupune că pentru 
formarea capitalului social este necesar apelul la subscripţia publică, 
la capitalul împărţit în mâinile a numeroşi deţinători. Ei trebuie 
convinşi de avantajele participării la întreprindere, apoi, odată 
subscripţiile efectuate şi întreg capitalul social acoperit, întruniţi în 
adunarea generală, unde, având întreaga documentare şi putând să se 
consfătuiască, purced la elaborarea contractului viitoarei societăţi. 
Această a doua formă de constituire ia numele de „constituire 
continuă sau prin subscripţie publică”.  

Legislaţia rusă prevede două modalităţi de constituire a 
societăţilor pe acţiuni: 

− constituirea unei societăţi pe acţiuni noi; 
− prin reorganizarea unei persoane juridice existente în 

societate pe acţiuni.168 
a) Întocmirea actului constitutiv. Procedura de constituire 

are drept scop încheierea unui act de constituire. 
Art. 108, alin. (1), Codul civil al R.M., nr. 1107/2002, prevede 

clauzele obligatorii ce trebuie indicate în actul de constituire a 
tuturor tipurilor de societăţi comerciale. În afară de acestea, în actul 

                                                 
167 Georgescu I.L. Drept comercial român. – Vol. II. – Bucureşti: Ed. ALL BECK, 
2002. – P. 210 
168 Калачев, Е.С. Op. cit. P. 150 
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de constituire a societăţii pe acţiuni (art. 157, Codul civil al R.M., nr. 
1107/2002), trebuie să se indice: 

a) numele sau denumirea fondatorilor; 
b) cuantumul capitalului social; 
c) numărul, tipul şi valoarea nominală a acţiunilor; clasele 

de acţiuni şi numărul de acţiuni de fiecare clasă; 
d) mărimea aportului şi numărul de acţiuni atribuit fiecărui 

fondator; 
e) numărul, tipul, valoarea nominală, mărimea dobânzii şi 

termenele de stingere a obligaţiunilor emise de societate; 
f) modul de ţinere a registrelor societăţii; 
g) ordinea de încheiere a contractelor cu conflict de interese. 

b) Subscrierea acţiunilor de către fondatori. Fiecare fondator 
are obligaţia să contribuie la formarea patrimoniului societăţii, din 
care cauză actul de constituire trebuie să menţioneze aportul fiecărui 
fondator. Fondatorii sunt obligaţi să efectueze aporturile potrivit 
cauzelor actului constitutiv şi cu respectarea dispoziţiilor legale. În 
schimbul aporturilor efectuate ei vor primi acţiuni.  

Astfel, când legea vorbeşte de plasarea acţiunilor la înfiinţarea 
sa, se are în vedere aportul fondatorilor la constituirea societăţi pe 
acţiuni, în sensul contribuţiei la formarea patrimoniului societăţii. 

Acţiunile societăţii care se înfiinţează vor fi plasate numai între 
fondatori, prin subscriere secretă şi la un preţ egal sau mai mare 
decât valoarea lor nominală, dacă această valoare este stabilită în 
actul de constituire. 

Societatea, pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la 
fondarea sa, este obligată să prezinte Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare copiile de pe documentele de constituire, lista 
subscriitorilor de acţiuni şi alte documente prevăzute de legislaţia cu 
privire la valorile mobiliare. 

Fondatorii sunt obligaţi să achite acţiunile subscrise în valoare 
deplină până la convocarea adunării constitutive, transferând sumele 
necesare la un cont provizoriu, deschis special în acest scop. Excepţie 
de la această regulă o fac acţiunile pentru care fondatorii s-au obligat 
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să transmită bunuri materiale. Conform art. 34, alin. 5 şi art. 36, alin. 
4 lit. a) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, 
aporturile nebăneşti în contul achitării acţiunilor se predau de către 
fondatori, cu proces-verbal, organului executiv al societăţii în termen 
de o lună de la data înregistrării de stat a societăţii. Fondatorii care au 
făcut aporturi nebăneşti la capitalul social al societăţii în volum 
incomplet, răspund solidar, în limita părţii neachitate a acestora, 
pentru obligaţiile societăţii apărute după înregistrarea ei de stat. 

c) Adunarea constitutivă. Dacă fondatorii care s-au obligat să 
achite în numerar acţiunile subscrise au depus sumele necesare în 
contul provizoriu al viitoarei societăţi, adunarea constitutivă va fi 
convocată în termenul prevăzut în actul de constituire.169  

Adunarea constitutivă este legală (deliberativă), dacă la ea 
participă toţi fondatorii personal sau prin reprezentare. În caz de lipsă a 
cvorumului, adunarea se convoacă repetat. Dacă şi la adunarea 
constitutivă convocată repetat lipseşte cvorumul, se consideră că 
fondarea societăţii nu a avut loc, prin decizia fondatorilor şi a 
reprezentanţilor lor prezenţi. Această decizie se aduce la cunoştinţa 
tuturor fondatorilor în termen de 7 zile de la data luării ei. 

Adunarea constitutivă are următoarele atribuţii: 
− aprobă valoarea aporturilor nebăneşti ce urmează a fi 

făcute de către unii fondatori în contul achitării 
acţiunilor subscrise; 

− constituie organele de conducere şi control ale societăţii, 
prevăzute de legea nr. 1134/1997 şi de statutul societăţii; 

− soluţionează alte chestiuni referitoare la înfiinţarea şi 
începutul funcţionării societăţii, care nu sunt în 
contradicţie cu legislaţia şi cu actul de constituire. 

În cadrul adunării constitutive toate hotărârile se iau cu cel 
puţin trei pătrimi din voturile reprezentate de acţiunile plasate. 

                                                 
169 Pentru detalii a se vedea – Cârcei, Elena. Adunarea constitutivă a societăţilor pe 
acţiuni. Revista de Drept comercial. – Bucureşti: nr.6/1995. P. 105 
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În cazul nerespectării de către fondatori a dispoziţiilor legale 
referitoare la convocarea adunării constitutive, se consideră că 
fondarea societăţii nu a avut loc. Declararea nefondării societăţii se 
face prin hotărâre judecătorească. Dreptul de a adresa instanţei 
judecătoreşti o cerere, în acest sens, îl are orice fondator sau acţionar 
al societăţii, precum şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 

Societatea se consideră nefondată, dacă: 
1. Adunarea constitutivă nu s-a ţinut în termenul indicat 

de actul constitutiv sau s-a convocat în condiţiile în care 
fondatorii nu au efectuat aporturile în numerar, ce sunt 
obligatorii potrivit legii; 

2. Adunarea constitutivă nu s-a pronunţat asupra 
chestiunilor obligatorii (prevăzute mai sus la atributele 
ei) sau hotărârile au fost luate cu voturile a mai puţin de 
trei pătrimi din acţiunile plasate. 

d) Înregistrarea de stat a societăţii pe acţiuni. După ce adunarea 
constitutivă a decis asupra tuturor chestiunilor ce vizează constituirea 
societăţii pe acţiuni, se va efectua înregistrarea de stat a acesteia. 

Conform art. 37, alin. 1 din Legea cu privire la societăţile pe 
acţiuni nr. 1134/1997, societatea pe acţiuni este supusă înregistrării în 
modul stabilit de legislaţie. Momentul înregistrării de stat are o 
importanţă deosebită, deoarece din acest moment societatea se 
consideră înfiinţată (obţine calitatea de persoană juridică).170 

 
 

10.3. Organele de conducere şi control  
ale societăţii pe acţiuni 

 
Administrarea şi conducerea societăţii pe acţiuni reprezintă 

structura organizatorică prin care o societate comercială reprezintă şi 
serveşte interesele investitorilor săi. Poate cuprinde de la consilii de 

                                                 
170 Modul de înregistrare a societăţilor comerciale (inclusiv a societăţii pe acţiuni) a 
fost detaliat desfăşurat la tema: Constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale. 
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administraţie până la scheme administrative stimulative. Funcţia de bază a 
administrării şi conducerii societăţii pe acţiuni este de a garanta 
conducerea companiilor în conformitate cu interesele investitorilor săi.171 

Fiind creaţii nedotate cu voinţă organică, societăţile comerciale 
nu pot să-şi realizeze scopul decât printr-o activitate juridică, care 
presupune, în mod indispensabil, existenţa unor organe. Aceste 
organe au drept scop, în primul rând, să elaboreze voinţa socială, care 
va fi apoi materializată în acte juridice.  

Conform art. 7 al Legii cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 
1134/1997, organele de conducere ale societăţii sunt: 

1. Adunarea generală a acţionarilor; 
2. Consiliul directorilor sau consiliul observatorilor; 
3. Organul executiv; 
4. Organul de control (Comisia de cenzori sau cenzorul). 

 
I. Adunarea generală a acţionarilor. 172 
Adunarea generală a acţionarilor este depozitara voinţei 

sociale şi, în consecinţă, organul suprem de decizie al societăţii.173 Ea 
numeşte celelalte organe şi exercită controlului asupra activităţii lor. 
Adunarea generală a acţionarilor este compusă din totalitatea 
acţionarilor care participă la formarea voinţei în proporţie cu 
valoarea aportului la constituirea capitalului social. Hotărârile 
adunării generale se adoptă în mod colegial, pe baza principiului 
majoritar. 

Tipurile adunării generale. Ca organ de deliberare, adunarea 
generală este chemată să decidă atât asupra unor probleme obişnuite 

                                                 
171 Hassel, Marek. Administrarea societăţilor pe acţiuni în economia de piaţă şi de 
tranziţie. – Bucureşti: ALL BECK, 1997. P. 20 
172 Cu privire la această instituţie a se vedea: Cărpenaru, St. D. Op.cit. P. 301-305; 
Georgescu, I.L. Op.cit. P. 361-461; Bîrsan, Corneliu. Alexandru, Ţiclea. Dobrinoiu, 
V. Toma, M. Societăţile comerciale. – Bucureşti: Ed. Şansa SRL, 1993. P. 76-81; 
Cârcei, Elena. Societăţile comerciale pe acţiuni. – Bucureşti: ALL BECK, 1999. P. 
189-243 
173 Калачев, Е.С. Op.cit. P. 157 
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pentru viaţa societăţii, cât şi asupra unor probleme deosebite, care 
vizează chestiuni urgente ce nu suportă amânare. Potrivit legislaţiei 
române, adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare, 
extraordinare şi speciale.174 

Rezultând din aceasta, legea reglementează două feluri de 
adunări generale:  

1. Adunarea generală ordinară; 
2. Adunarea generală extraordinară. 

Adunarea generală ordinară se întruneşte, cel puţin, o dată pe 
an la termenul prevăzut de lege, de statutul societăţii sau de adunarea 
generală. 

Potrivit legii, adunarea generală ordinară anuală se ţine nu mai 
devreme de o luna şi nu mai târziu de 2 luni de la data primirii de 
către organul financiar corespunzător (raional, municipal) a dării de 
seamă anuale a societăţii (art. 51, alin. 4 din Legea privind societăţile 
pe acţiuni nr. 1134/1997).  

Termenul de convocare a adunării generale extraordinare a 
acţionarilor se stabileşte prin decizia consiliului societăţii, dar nu 
poate depăşi 30 de zile de la data primirii de către societate a cererii 
de a ţine o astfel de adunare (art. 51, alin. 5 din Legea privind 
societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997). 

Adunarea generală a acţionarilor se desfăşoară cu prezenţa 
acţionarilor, prin corespondenţă sau sub formă mixtă. Adunarea 
generală anuală nu poate fi ţinută prin corespondenţă. 

În doctrină175 s-a apreciat ca fiind afectată de nulitate 
convocarea, dacă se indică o altă localitate decât cea a sediului social. 
S-a considerat, însă, pe bună dreptate, că nulitatea este acoperită, 
dacă la adunare participă toţi acţionarii. 

Atribuţiile adunării generale. Potrivit art. 50, alin. 3 din Legea 
privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, adunarea generală a 
acţionarilor are, în mod obligatoriu, următoarele atribuţii exclusive: 

                                                 
174 Cărpenaru, St. D. Op. cit. P. 307 
175 Georgescu, I.L. Op. cit. P. 367-368 
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− hotărăşte modificarea capitalului social, cu excepţia 
cazurilor de mărire a capitalului social cu maximum 50% 
prin majorarea valorii nominale fixate a acţiunilor plasate 
şi prin emiterea suplimentară de acţiuni, când hotărârea de 
modificare a capitalului social se ia de consiliul societăţii; 

− aprobă statutul societăţii în redacţie nouă sau modificările 
şi completările aduse în statut, inclusiv cele ce ţin de 
schimbarea claselor şi numărului de acţiuni autorizate spre 
plasare, de convertirea, denominalizarea, consolidarea sau 
împărţirea acţiunilor societăţii, cu excepţia modificărilor şi 
completărilor determinate de creşterea capitalului social 
prin mărirea valorii nominale fixate а acţiunilor plasate şi 
prin emiterea suplimentară de acţiuni, în cazurile în care 
hotărârea de modificare a capitalului social a fost luată de 
consiliul societăţii; 

− aprobă clasele şi numărul de obligaţiuni autorizate spre 
plasare; 

− adoptă regulamentul consiliului societăţii şi comisiei de 
cenzori; 

− alege şi revocă membrii consiliului societăţii şi comisiei de 
cenzori, stabileşte cuantumul retribuţiei muncii lor, 
remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor; 

− hotărăşte tragerea la răspundere sau eliberarea de 
răspundere a membrilor consiliului societăţii şi comisiei de 
cenzori; 

− confirmă organizaţia de audit şi stabileşte cuantumul 
retribuţiei serviciilor ei; 

− hotărăşte cu privire la modificarea drepturilor acţionarilor; 
− decide cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii, 

care au o valoare mai mare de 50% din totalul activelor 
societăţii sau cu privire la încheierea tranzacţiilor de 
proporţii, care au o valoare între 25% şi 50% din totalul 
activelor, în cazul în care nu s-a realizat cerinţa 
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unanimităţii la dezbaterea aprobării tranzacţiei în consiliul 
societăţii; 

− hotărăşte cu privire la încheierea de către societate a 
tranzacţiilor cu conflict de interese în cazul în care mai 
mult de jumătate din membrii consiliului societăţii sunt 
persoane interesate în efectuarea tranzacţiei date; 

− examinează şi aprobă dările de seamă anuale ale societăţii, 
prezentate de consiliul societăţii şi de comisia de cenzori; 

− aprobă normativele de repartizare a profitului societăţii; 
− hotărăşte cu privire la repartizarea profitului anual, 

inclusiv plata dividendelor anuale sau acoperirea 
pierderilor societăţii; 

− decide cu privire la prelungirea duratei societăţii, 
modificarea obiectului de activitate al societăţii, a formei 
de societate, modificarea tipului societăţii, reorganizarea 
(fuziunea, divizarea, transformarea) sau lichidarea ei; 

− aprobă bilanţul de divizare, bilanţul consolidat sau bilanţul 
de lichidare a societăţii. 

În afară de chestiunile ce ţin de competenţa exclusivă a 
adunării generale a acţionarilor, adunarea va putea hotărî şi alte 
probleme. Astfel, de exemplu, în cadrul desfăşurării adunării 
generale, aceasta hotărăşte şi asupra: 

− modificării ordinii de zi a adunării generale; 
− componenţei numerice şi nominale a comisiei de 

numărare a voturilor, dacă la adunarea generală 
participă peste 50 de persoane. 

De asemenea, potrivit art. 50, alin. 4 din Legea privind 
societăţile pe acţiuni, nr. 1134/1997, adunarea generală a acţionarilor 
are competenţa, dacă statutul societăţii nu prevede altfel, de a aproba: 

− direcţiile prioritare ale activităţii societăţii; 
− modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea 

adunării generale, precum şi modul de prezentare 
acţionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării 
generale pentru a se lua cunoştinţă de ele; 
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− regulamentul organului executiv al societăţii şi deciziile 
privind numirea şi revocarea conducătorului acestuia, 
stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lui, remune-
raţiei şi compensaţiilor, privind tragerea lui la 
răspundere sau eliberarea de răspundere; 

− dările de seamă trimestriale ale organului executiv al 
societăţii; 

− hotărârile privind deschiderea, transformarea sau lichi-
darea filialelor şi reprezentanţelor, numirea şi revocarea 
conducătorilor lor. 

Chestiunile enumerate, nefiind de competenţa exclusivă a 
adunării generale, vor putea fi transmise spre examinare numai 
consiliului societăţii în temeiul unei hotărâri a adunării generale (art. 
50, alin. 5 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997). 

În sfârşit, în societăţile pe acţiuni cu un număr de acţionari 
mai mic de 50, adunarea generală va exercita, în cazul în care 
consiliului societăţii nu-a fost constituit, şi atribuţiile consiliului. 

În cazul în care numărul acţionarilor societăţii nu este mai 
mare de unu, hotărârea adunării generale a acţionarilor se consideră 
hotărârea unipersonală luată de acest acţionar. 

Convocarea adunării generale. Decizia de a convoca adunarea 
generală ordinară a acţionarilor se adoptă de consiliul societăţii, iar 
convocarea efectivă revine în sarcina organului executiv. Dacă 
consiliul societăţii n-a asigurat ţinerea adunării generale anuale în 
termenul prevăzut de lege, aceasta se convoacă la decizia organului 
executiv al societăţii, luată din iniţiativa organului executiv sau la 
cererea comisiei de cenzori a societăţii (sau a organizaţiei de audit, 
dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori), sau la 
cererea oricărui acţionar ori în temeiul încheierii instanţei 
judecătoreşti. 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă de 
organul executiv al societăţii în temeiul deciziei consiliului societăţii, 
luate din iniţiativa consiliului sau la cererea comisiei de cenzori a 
societăţii (sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită 
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împuternicirile comisiei de cenzori), sau la cererea acţionarilor care 
deţin, cel puţin, 25% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii la data 
prezentării cererii ori în temeiul încheierii instanţei judecătoreşti. 

Decizia de convocare a adunării generale trebuie să cuprindă 
date privind: 

− organul de conducere care a decis convocarea adunării 
generale sau celelalte persoane care convoacă adunarea 
generală; 

− data, ora şi locul ţinerii adunării generale, precum şi ora 
înregistrării participanţilor la ea; 

− sub ce formă se va desfăşura adunarea generală; 
− ordinea de zi; 
− data la care trebuie să fie întocmită lista acţionarilor care 

au dreptul să participe la adunarea generală; 
− termenele, ora şi locul familiarizării acţionarilor cu 

materialele de pe ordinea de zi a adunării generale; 
− modul şi termenul de comunicare acţionarilor a 

rezultatului votului prin corespondenţă sau sub formă 
mixtă; 

− modul de informare a acţionarilor despre ţinerea 
adunării generale; 

− textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura 
votării la adunarea generală se va efectua utilizându-se 
buletinele. 

Informarea acţionarilor despre materialele de pe ordinea de 
zi. Informaţiile referitoare la fiecare problemă, în legătură cu care se 
va lua o hotărâre, trebuie puse la dispoziţia acţionarilor. Acestea 
trebuie să fie exacte, oportune şi complete, astfel încât acţionarii să-şi 
poată exprima votul în deplină cunoştinţă de cauză. 

Legea stabileşte, în cazul adunării generale ordinare anuale, 
chiar şi documentele care trebuie prezentate în mod obligatoriu 
acţionarilor (art. 56, alin. 2 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 
1134/1997). 
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Societatea (consiliul societăţii sau organul executiv al acesteia) 
este obligată să dea acţionarilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de 
toate materialele întocmite pe marginea ordinii de zi a adunării 
generale a acţionarilor cu, cel puţin, 10 zile înainte de convocarea ei. 

Această obligaţie revine fie comisiei de cenzori a societăţii (ori 
organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei 
de cenzori), fie acţionarilor care deţin, cel puţin, 25% din acţiunile cu 
drept de vot ale societăţii, în situaţia în care adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor se convoacă la cererea acestor persoane 
(art. 56, alin. 4 din Legea cu privire la societăţi pe acţiuni nr. 
1134/1997). 

Dreptul de a participa la adunarea generală. Toţi acţionarii 
care la data adoptării deciziei de convocare a adunării generale erau 
incluşi în registrul acţionarilor sunt în drept să participe la şedinţa 
adunării generale. Acest drept nu poate fi restrâns prin clauze 
statutare, singurele limitări permise fiind cele legale. Dreptul de a 
participa la adunarea generală îl au toţi acţionarii societăţii, chiar 
dacă, din anumite motive – de exemplu, deţin acţiuni preferenţiale 
fără drept de vot – ei nu pot participa la luarea hotărârilor. 

Comunicarea convocării. Modalitatea de înştiinţare a 
acţionarilor este diferită, după cum adunarea generală se va desfăşura 
cu prezenţa acţionarilor sau prin corespondenţă ori sub formă mixtă. 

În primul caz, informarea acţionarilor se face fie prin 
expedierea unui aviz fiecărui acţionar, reprezentantului lui legal sau 
deţinătorului nominal de acţiuni, pe adresa indicată în lista 
acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală, fie prin 
publicarea unei înştiinţări privind convocarea adunării în organul de 
presă indicat în statutul societăţii. Legea cere ca informaţia privind 
convocarea, să fie publicată de două ori, cu un interval de 10 zile 
între publicări. 

În cazul adunărilor generale care se ţin prin corespondenţă sau 
sub formă mixtă, informarea acţionarilor se face prin expedierea 
fiecărui acţionar, reprezentantului lui legal sau deţinătorului nominal 
de acţiuni a unui aviz împreună cu buletinul de vot şi, suplimentar, 
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prin publicarea informaţiei privind convocarea în organul de presă 
indicat în statutul societăţii (art. 55, alin. 2 din Legea cu privire la 
societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997). 

Termenul de expediere a avizelor sau de publicare a сîmu-
nicatelor despre convocarea adunării generale a acţionarilor se 
stabileşte în statutul societăţii, însă nu poate fi mai devreme de 25 de 
zile de la încheierea anului financiar şi mai târziu de 30 de zile înainte 
de ţinerea adunării generale ordinare (art. 55, alin. 5 din Legea cu 
privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997). 

Înştiinţarea despre ţinerea adunării generale a acţionarilor trebuie 
să cuprindă anumite date stipulate de lege, şi anume: denumirea întreagă 
şi sediul societăţii; organul de conducere sau persoanele care convoacă 
adunarea generală; data, ora şi locul convocării adunării generale, 
precum şi ora înregistrării participanţilor la ea; forma sub care va fi 
ţinută adunarea generală; ordinea de zi a ei; data la care trebuie să fie 
întocmită lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea 
generală; termenele, ora şi locul familiarizării acţionarilor cu materialele 
pentru ordinea de zi; modul şi termenul în care vor fi comunicate 
acţionarilor rezultatele votului prin corespondenţă sau sub formă mixtă. 

Potrivit legii, adunarea generală a acţionarilor are cvorum 
dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistraţi şi 
participă la еа acţionarii care deţin mai mult de jumătate din 
acţiunile cu drept de vot ale societăţii. Cvorumul este întrunit chiar 
de un singur acţionar, dacă el reprezintă cota legală sau statutară de 
acţiuni cu drept de vot ale societăţii. 

Dacă adunarea generală se ţine prin corespondenţă sau în 
formă mixtă, la stabilirea cvorumului şi totalizarea rezultatului 
votului se ţine cont de voturile exprimate prin buletinele primite de 
societate (de registratorul societăţii) cu, cel puţin, 3 zile înainte de 
convocarea adunării generale a acţionarilor. 

Dacă adunarea generală a acţionarilor n-a avut cvorumul 
necesar, adunarea se convoacă repetat. Data adunării repetate se 
stabileşte de consiliul societăţii şi va fi nu mai devreme de 20 de zile 
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şi nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată 
convocarea precedentă. 

Convocarea repetată a adunării generale se aduce la cunoştinţa 
acţionarilor în acelaşi mod ca şi prima. 

În cazul convocării repetate, legea prevede că adunarea 
generală anuală este deliberativă, indiferent de numărul de voturi 
reprezentate, iar adunarea generală extraordinară – dacă la adunare 
participă acţionari care deţin în total cel puţin 25% din acţiunile cu 
drept de vot ale societăţii. 

Desfăşurarea adunării generale. Modul de desfăşurare a 
adunării generale a acţionarilor se stabileşte de legislaţie, de statutul 
societăţii şi de regulamentul adunării generale, dacă acesta este 
prevăzut de statut. 

Lucrările adunării generale sunt conduse de preşedintele 
consiliului, care este şi preşedinte al adunării sau de o altă persoană 
aleasă de adunarea generală. Adunarea generală va alege un secretar 
al adunării în cazul în care atribuţiile acesteia nu le exercită secretarul 
consiliului societăţii. Acesta va prelua şi atribuţiile comisiei de voturi, 
dacă aceasta nu se constituie. Dacă la adunarea generală participă 
peste 50 de persoane cu drept de vot, se va constitui o comisie de 
numărare a voturilor compusă din, cel puţin, trei persoane. Dreptul 
de vot este un drept al acţionarului distinct de cel de participare la 
adunare. Astfel, deţinătorii de acţiuni preferenţiale, cu excepţiile 
prevăzute de lege, n-au drept de vot.  

O acţiune cu drept de vot conferă titularului ei un vot, 
conform principiului „o acţiune cu drept de vot – un vot”. Excepţiile 
de la această regulă sunt prevăzute de art. 61, alin. 5-6, art. 86, alin. 6 
şi art. 66, alin. 7 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 
1134/1997.  

Modalitatea de manifestare a dreptului de vot va fi aleasă de 
adunare (deschis sau secret), cu o singură excepţie – la adunările 
generale ţinute prin corespondenţă sau sub formă mixtă, votul va fi 
numai deschis. 
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Hotărârile adunării generale asupra chestiunilor ce ţin de 
competenţa sa exclusivă se iau cu, cel puţin două treimi din voturile 
reprezentate la adunare, iar hotărârile asupra celorlalte chestiuni – cu 
majoritatea voturilor respective. 

În termen de 10 zile de la închiderea dezbaterilor adunării 
generale se va întocmi un proces-verbal al ei în cel puţin două 
exemplare. Procesul-verbal se autentifică de comisia de cenzori sau 
fie de notar, potrivit hotărârii adunării generale. Hotărârea adunării 
generale intră în vigoare la data anunţării rezultatului votului, dacă 
prin lege sau hotărârea adunării generale nu se prevede un alt 
termen. Ele sunt obligatorii pentru persoanele cu funcţii de 
răspundere şi acţionarii societăţii, chiar şi pentru cei care n-au 
participat la adunare sau au votat contra.  

Hotărârile adunării generale adoptate cu încălcarea legii sau a 
statutului societăţii pot fi anulate pe cale judecătorească. 

 
II. Consiliul societăţii (consiliul directorilor sau consiliul 

observatorilor)  
Consiliul societăţii (subordonat adunării generale a 

acţionarilor şi superior ierarhic organului executiv) reprezintă 
interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în 
limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul 
asupra activităţii societăţii. 

Atribuţiile consiliului societăţii. Consiliul societăţii are 
următoarele atribuţii exclusive:  

− decide cu privire la convocarea adunării generale a 
acţionarilor; 

− stabileşte data, ora şi locul adunării generale, precum şi ora 
înregistrării participanţilor la ea; 

− stabileşte data la care trebuie să fie întocmită lista 
acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea 
generală; 

− stabileşte ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor; 
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− decide cu privire la mărirea capitalului social în cazurile de 
majorare a acestuia în limita a 50% din capitalul social 
existent, prin mărirea valorii nominale fixate a acţiunilor 
plasate şi prin emiterea suplimentară de acţiuni, precum şi 
modifică în legătură cu aceasta statutul societăţii; 

− aprobă prospectul de emisiune suplimentară de acţiuni, 
rezultatele emiterii, precum şi modifică în legătură cu 
aceasta statutul societăţii; 

− decide, în cursul anului financiar, repartizarea profitului 
net, folosirea capitalului de rezervă şi a celui suplimentar, 
precum şi a mijloacelor fondurilor speciale ale societăţii; 

− face, la adunarea generală a acţionarilor, propuneri cu 
privire la plata dividendelor anuale şi decide plata 
dividendelor intermediare; 

− aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie 
obiectul unei tranzacţii de proporţii; 

− decide încheierea tranzacţiilor de proporţii care au o 
valoare între 25% şi 50% din totalul activelor societăţii; 

− hotărăşte cu privire la achiziţionarea de către societate a 
acţiunilor plasate în scopul prevenirii scăderii cursului lor, 
vânzarea acţiunilor către lucrătorii societăţii, convertirea în 
aceste acţiuni a altor hârtii de valoare ale societăţii, plata 
dividendelor şi în alte scopuri prevăzute de statutul 
societăţii şi nelegate de reducerea сарitаlului social; 

− hotărăşte cu privire la încheierea de către societate a 
tranzacţiilor cu conflict de interese; 

− încheie contracte cu organizaţia gestionară а societăţii; 
− confirmă registratorul societăţii şi stabileşte cuantumul 

retribuţiei serviciilor lui; 
− aprobă fondul de salarizare şi normativele de retribuire a 

muncii personalului societăţii; 
− decide aderarea societăţii la o asociaţie sau la o uniune de 

întreprinderi; 
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− prezintă adunării generale a acţionarilor raportul anual cu 
privire la activitatea sa şi la funcţionarea societăţii, 
întocmit în conformitate cu legislaţia, cu statutul societăţii 
şi cu regulamentul consiliului societăţii. 

În plus, consiliul societăţii are competenţa de a aproba, dacă 
statutul societăţii sau hotărârea adunării generale a acţionarilor 
prevede aceasta: 

− direcţiile prioritare ale activităţii societăţii; 
− modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea 

adunării generale, precum şi modul de prezentare 
acţionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării 
generale pentru a lua cunoştinţă de ele; 

− regulamentul organului executiv al societăţii şi deciziile 
privind numirea şi revocarea conducătorului acestuia, 
stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lui, remune-
raţiei şi compensaţiilor, privind tragerea lui la 
răspundere sau eliberarea de răspundere; 

− dările de seamă trimestriale ale organului executiv al 
societăţii; 

− hotărârile privind deschiderea, transformarea sau 
lichidarea filialelor şi reprezentantelor, numirea şi 
revocarea conducătorilor lor. 

Consiliul societăţii nu poate delega împuternicirile sale, nici 
totalmente şi nici în parte, unei alte persoane. 

Dacă consiliul societăţii nu se înfiinţează (societăţile pe acţiuni 
care au mai puţin de 50 acţionari) sau împuternicirile lui au încetat, 
împuternicirile consiliului vor fi exercitate de adunarea generală a 
acţionarilor, cu excepţia celor de pregătire şi ţinere a adunării 
generale, care vor fi exercitate de organul executiv al societăţii. 

Alegerea consiliului societăţii se face de către adunarea 
generală anuală a acţionarilor. Membri ai consiliului societăţii pot fi 
atât acţionarii, cât şi persoane străine de societate. Însă legea prevede 
că acţionarii trebuie să constituie majoritatea în consiliul societăţii. 
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Nu poate fi ales ca membru al consiliului societăţii persoana care: 
− este membru al cinci consilii ale altor societăţi 

înregistrate în R.M.; 
− reprezintă din oficiu o societate care faţă de societatea 

dată este întreprindere afiliată sau societate dependentă; 
− este membru al comisiei de cenzori a societăţii 

respective; 
− este limitată de legea cu privire la societăţile pe acţiuni 

sau de statutul societăţii în calitate de membru al 
consiliului societăţii. 

Regulamentul consiliului societăţii sau hotărârea adunării 
generale a acţionarilor stabileşte componenţa numerică a consiliului, 
care potrivit legii nu va putea fi mai mică de 3 persoane, iar în 
societăţile cu peste 300 de acţionari şi deţinători nominali de acţiuni 
– de cel puţin 5 membri. 

Durata mandatului de membru al consiliului societăţii este de 
un an, cu posibilitate nelimitată de realegere. 

Consiliul societăţii se alege potrivit principiului 
proporţionalităţii votului, însă în societăţile cu peste 300 de acţionari 
şi deţinători nominali de acţiuni sau dacă aceasta este prevăzut de 
statut, se alege prin vot cumulativ. Votul cumulativ presupune că o 
acţiune conferă voturi câţi membri va avea în componenţă viitorul 
consiliu, acţionarul având dreptul să dea toate voturile conferite de 
acţiunile sale unui candidat sau să distribuie aceste voturi în alt mod. 

Împuternicirile consiliului societăţii încetează: 
− la expirarea mandatului; 
− în cazul reducerii componenţei consiliului sub minimul 

cerut de lege sau cu mai mult de jumătate, dacă nu s-a 
constituit o rezervă; 

− împuternicirile oricărui membru al consiliului încetează 
înainte de termen, dacă a hotărât adunarea generală. 
Dacă consiliul a fost ales prin vot cumulativ, atunci 
această hotărâre se referă la toţi membrii lui. 
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Funcţionarea consiliului societăţii. Conducerea consiliului 
societăţii este efectuată de către preşedintele acestuia, ales de 
adunarea generală (sau de consiliu, dacă aceasta este prevăzut de 
statut) din rândul membrilor lui. Conducătorul organului executiv 
sau un reprezentant al organizaţiei gestionare a societăţii nu poate fi 
ales preşedinte al consiliului. 

Preşedintele consiliului are următoarele atribuţii: 
− convoacă şedinţele consiliului societăţii; 
− încheie, în conformitate cu legislaţia muncii şi cu legea 

cu privire la societăţile pe acţiuni, acorduri cu membrii 
consiliului societăţii, precum şi cu conducătorul 
organului executiv, dacă consiliul societăţii este locul 
muncii lor de bază; 

− exercită alte atribuţii prevăzute de regulamentul 
consiliului societăţii. 

Şedinţele consiliului societăţii pot fi ordinare (se ţin cel puţin o 
dată pe trimestru) şi extraordinare (se ţin ori de câte ori este nevoie) 
şi pot fi ţinute atât cu prezenţa membrilor săi, cât şi prin 
corespondenţă sau în formă mixtă. 

Şedinţele consiliului se convoacă de preşedintele acestuia: 
− din iniţiativa lui; 
− la cererea unuia dintre membrii consiliului; 
− la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 5% din 

acţiunile cu drept de vot ale societăţii; 
− la cererea comisiei de cenzori sau a organizaţiei de audit 

a societăţii; 
− la propunerea organului executiv al societăţii. 

Statutul societăţii sau regulamentul consiliului stabileşte 
cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţei consiliului, care va 
constitui nu mai puţin de jumătate din membrii aleşi ai consiliului. 
În cadrul şedinţei fiecare membru are un singur vot. Posibilitatea 
reprezentării este exclusă în şedinţele consiliului societăţii.  

Dacă statutul societăţii sau regulamentul consiliului nu 
prevede o cotă mai mare de voturi, atunci deciziile consiliului se iau 
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cu votul majorităţii membrilor, în caz de paritate, votul preşedintelui 
fiind decisiv. În cazul adoptării deciziilor cu privire la încheierea 
tranzacţiilor de proporţii care au o valoare între 25% şi 50% din 
totalul activelor societăţii şi/sau cu privire la încheierea de către 
societate a tranzacţiilor cu conflict de interese – deciziile se iau cu 
unanimitatea de voturi. 

 
III. Organul executiv al societăţii  
Organul executiv al societăţii pe acţiuni asigură îndeplinirea 

hotărârilor adunării generale a acţionarilor şi deciziilor consiliului 
societăţii, fiind subordonat ultimului şi, dacă acest lucru este 
prevăzut expres în statutul societăţii, adunării generale a acţionarilor.  

Societatea pe acţiuni poate avea: 
− un organ executiv colegial (comitet de conducere sau 

comitet de direcţie); 
− unipersonal (director general, director) sau, 
− daca statutul prevede, o îmbinare a acestor două organe. 

Adunarea generală poate delega împuternicirile organului 
executiv al societăţii unei „organizaţii gestionare”. 

Organul executiv colegial (comitet de conducere sau comitet 
de direcţie).176 Modul de formare şi activitate а direcţiei societăţii, 
numirea conducătorului direcţiei, cuantumul retribuţiei muncii 
membrilor acesteia se stabileşte fie prin statut, fie printr-un 
regulament cu privire la organul executiv, aprobat de adunarea 
generală. Adunarea generală poate transmite această împuternicire 
consiliului societăţii. 

Organul executiv colegial, în executarea funcţiilor ce-i revin, 
adoptă hotărâri colegiale în şedinţe convocate de conducător. Modul 
de adoptare a hotărârilor se reglementează prin statut sau, după caz, 
prin regulamentul organului executiv al societăţii.  

Organul ехеcutiv unipersonal (director general sau director). 
Directorul, fie că este numit de adunarea generală, fie că de consiliul 

                                                 
176 Turcu, I. Dreptul afacerilor. – Iaşi: Ed. Fundaţia „Chemarea”, 1991. – P. 206 
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societăţii, exercită toate împuternicirile organului executiv şi 
administrează, în limitele stabilite, societatea, adoptând în nume 
propriu ordine şi decizii. 

Organul executiv dublu. Legea prevede posibilitatea înfiinţării 
unui organ executiv dublu, caz în care societatea are atât un organ 
colegial (comitet de conducere sau comitet de direcţie), cât şi un 
organ unipersonal (director general). Potrivit legii, în acest caz, 
directorul general îndeplineşte şi funcţia de conducător al organului 
executiv colegial. 

Organizaţia gestionară. Prin organizaţie gestionară legiuitorul 
înţelege o persoană juridică care, în baza unui contract de 
administrare fiduciară, gestionează societatea pe acţiuni în limitele 
admise de lege pentru organul executiv. 

Nu poate fi desemnată ca organizaţie gestionară a societăţii pe 
acţiuni o persoană afiliată societăţii, registratorului sau organizaţiei 
de audit a societăţii (art. 70, alin. 7 din Legea privind societăţile pe 
acţiuni nr. 1134/1997). 

Organizaţia gestionară a societăţii pe acţiuni nu este în drept să 
încheie cu societatea alte contracte, în afară de contractul de 
administrare fiduciară (art. 70 ,alin. 8 din lege). 

După cum s-a menţionat în doctrină,177 persoana juridică 
poate fi numită fie ca administrator unic, fie ca membru al unui 
comitet de conducere (comitet de direcţie), cu precizarea că persoana 
juridică nu poate fi desemnată în calitate de director sau director 
general al unui organ executiv colegial, aceste funcţii fiind posibile de 
a le ocupa numai de persoane fizice. 

Persoana juridică, căreia i-au fost delegate împuternicirile 
organului executiv al societăţii, acţionează întotdeauna prin 
persoanele fizice desemnate de ea.  

                                                 
177 Cârcei, Elena. Societăţile comerciale pe acţiuni. – Bucureşti: ALL BECK, 1999. P. 
244-245; Cărpenaru, St. D. Predoiu, Cătălin. David, Sorin. Piperea, Gheorghe. 
Societăţile comerciale. – Bucureşti: ALL BECK, 2002. – P. 333-335 
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Din analiza legislaţiei pot fi conturate numeroase atribuţii ale 
organului executiv al societăţii pe acţiuni. Astfel, organul executiv: 

− aprobă structura organizatorică a societăţii; 
− elaborează, aprobă şi realizează programul de activitate a 

acesteia; 
− aprobă statul de funcţii ale salariaţilor societăţii; 
− încheie contracte de muncă cu salariaţii şi le reziliază sau 

le desface în modul stabilit de lege; 
− încheie în numele societăţii orice tranzacţii în limitele 

permise de actele normative şi statutul societăţii; 
− utilizează în limitele stabilite mijloacele şi fondurile 

societăţii pe acţiuni; 
− organizează ţinerea evidenţei contabile şi statistice; 
− asigură executarea hotărârilor adunării generale şi 

consiliului societăţii, a obligaţiilor asumate faţă de buget 
şi partenerii de afaceri, conform contractelor încheiate; 

− întocmeşte dările de seamă, bilanţul şi inventarierea în 
modul stabilit de legislaţie; 

− stabileşte lista datelor care constituie secretul comercial 
al societăţii, determină persoanele care pot avea acces la 
ea şi precizează răspunderea ce intervine în caz de 
transmitere a informaţiei confidenţiale; 

− asigură controlul asupra utilizării optimale a resurselor 
financiare şi materiale; 

− decide cu privire la înaintarea pretenţiilor, a acţiunilor 
civile faţă de persoanele fizice şi juridice, precum şi 
asupra satisfacerii cerinţelor altor persoane înaintate 
către societate; 

− asigură crearea condiţiilor necesare de muncă pentru 
angajaţii societăţii; 

− respectă cerinţele stabilite privind ocrotirea mediului 
ambiant; 

− asigură elaborarea, încheierea şi executarea contractului 
colectiv de muncă; 
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− exercită împuternicirile de pregătire şi ţinere a adunării 
generale a acţionarilor, dacă consiliul societăţii nu a fost 
înfiinţat sau împuternicirile lui au încetat ori dacă 
consiliul n-a asigurat convocarea adunării generale 
anuale în termenul prevăzut de lege; 

− prezintă trimestrial consiliului societăţii sau adunării 
generale a acţionarilor darea de seamă asupra 
rezultatelor activităţii sale; 

− exercită alte împuterniciri stabilite de lege, statut sau care 
decurg din competenţa dată prin regulament. 

În limita competenţei stabilite, organul executiv emite ordine, 
instrucţiuni, dispoziţii, care sunt obligatorii pentru toţi angajaţii 
societăţii. 

Directorul societăţii, fie că este în fruntea unui organ colegial, 
fie că acţionează de sine stătător, este în drept, în limitele atribuţiilor 
sale, să acţioneze în numele societăţii fără mandat, inclusiv să 
efectueze tranzacţii, să aprobe statul de personal, să emită ordine şi 
dispoziţii (art. 70, alin. 2, Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 
1134/1997). 

 
IV. Organele de control ale societăţii pe acţiuni. Principiul 

cardinal că activitatea societăţii se desfăşoară prin organe şi-a făcut 
loc şi în senul controlului: un organ care să elaboreze voinţa socială, 
un altul care să o exteriorizeze şi, în sfârşit, un al treilea care să 
efectueze controlul necesar, ca întreaga activitate a celorlaltor organe 
să se desfăşoare potrivit interesului general, în limitele trasate de 
voinţa părţilor în actul constitutiv. 

În legislaţiile comerciale există două variante de abordare a 
controlului gestiunii societăţii pe acţiuni: controlul intern exercitat 
de cenzori (de regulă, acţionari ai societăţii) şi controlul extern 
exercitat de către auditori, persoane străine de societate, specializate 
în asemenea activităţi, retribuite, de regulă, în baza unei convenţii de 
prestări de servicii. 
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 Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 a adoptat un 
sistem flexibil, permiţând efectuarea unui control dublu, atât de către 
cenzori interni, cât şi de către auditori (cenzori externi 
independenţi), în anumite cazuri – controlul activităţii economico-
financiare la societăţile deschise cu un număr de acţionari şi 
deţinători nominali de acţiuni de peste 300 – controlul extern este 
obligatoriu. 

a) Comisia de cenzori (cenzorul). Cenzorii nu sunt un organ 
de decizie, ei având atribuţia principală de a verifica dacă cei abilitaţi 
să facă acte juridice respectă legea.178 Verificările lor se finalizează în 
rapoarte prin intermediul cărora cenzorii informează acţionarii în 
adunările generale sau membrii consiliului societăţii cu cele 
constatate.  

Prin statutul societăţii şi, dacă este cazul, prin regulamentul 
comisiei de cenzori, se stabilesc atribuţiile, componenţa numerică, 
modul de formare şi de funcţionare a comisiei de cenzori a societăţii. 

Desemnarea cenzorilor. Potrivit art. 71, alin. 5 din Legea 
privind societăţile pe acţiuni, comisia de cenzori se alege pe un 
termen de la 2 la 5 ani. 

Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acţionarii societăţii, cat şi 
alte persoane. Nu pot fi aleşi ca membri ai comisiei de cenzori a societăţii: 

− membrii consiliului societăţii; 
− lucrătorii organului executiv sau ai contabilităţii 

societăţii; 
− gestionarul societăţii; 
− persoanele necalificate în contabilitate, finanţe sau 

economie; 
Prin statutul societăţii se pot prevedea şi alte incompatibilităţi 

în privinţa calităţii de membru al comisiei de cenzori. 
Cenzorii sunt reeligibili şi revocabili. Revocarea cenzorilor, ca 

şi alegerea lor, se va putea face numai de adunarea generală cu votul a 
cel puţin două treimi din cele reprezentate la adunare. 

                                                 
178 Долинская, В.В. op. cit. p. 290; Cârcei, Elena. Op. cit. p. 301-302 
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Statutul societăţii poate prevedea alegerea unei rezerve a 
comisiei de cenzori, din care să se completeze componenţa de bază a 
comisiei în cazul încetării expirării mandatelor cenzorilor. Cenzorii 
supleanţi se vor alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor 
comisiei de cenzori, iar completarea numărului cenzorilor cu 
cenzorii supleanţi se face de către comisia de cenzori. 

Activitatea comisiei de cenzori. Comisia de cenzori, în 
executarea funcţiilor ce-i revin, este obligată să efectueze controlul 
activităţii financiare a societăţii (obligatoriu, la sfârşitul anului 
financiar şi din propria iniţiativă poate efectua controale 
extraordinare ale activităţii economico-financiare a societăţii). 

Rezultatul controlului efectuat, inclusiv concluziile, vor fi 
reflectate într-un raport, semnat de toţi membrii comisiei de cenzori 
care au participat la control. Dacă vreunul dintre membrii comisiei 
nu este de acord cu concluziile raportului, el va expune opinia sa 
separată, care va fi anexată la raport. 

b) Organizaţia de audit. După cum s-a menţionat anterior, 
Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni a adoptat un 
sistem flexibil, permiţând efectuarea unui control dublu, atât de către 
cenzorii interni, cât şi de către auditori (cenzori externi indepen-
denţi), care oferă investitorilor o asigurare din partea unei organizaţii 
profesionale din afara societăţii că situaţia sa financiară a fost 
prezentată în mod corect. 

În anumite cazuri legea prevede obligativitatea controlului 
extern. Astfel, potrivit art. 89, alin. 1 din Legea cu privire la societăţile 
pe acţiuni nr. 1134/1997, controlul de audit, având ca obiect 
exerciţiul economico-financiar, este obligatoriu pentru societăţile pe 
acţiuni de tip deschis, dacă numărul acţionarilor şi deţinătorilor 
nominali de acţiuni este mai mare de 300. 

Sancţiunea nerespectării acestei cerinţe legale este 
imposibilitatea pentru societate de a publica dările de seamă anuale. 

Un control de audit extraordinar se va efectua în cazurile în 
care, în acest sens, există o cerere a acţionarilor care deţin, cel puţin, 
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10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii sau în temeiul 
încheierii instanţei judecătoreşti. 

Societatea va putea delega împuternicirile comisiei de cenzori 
unei organizaţii de audit, în baza hotărârii adunării generale a 
acţionarilor. 

Organizaţia de audit a societăţii nu poate fi persoană afiliată a 
societăţii, a registratorului societăţii şi a organizaţiei gestionare a 
acesteia. 

Organizaţia de audit a societăţii nu este în drept să încheie cu 
societatea alte contracte în afară de contractul de audit. 

Organizaţia de audit efectuează controlul documentaţiei de 
evidenţă şi dărilor de seamă ale societăţii în conformitate cu legislaţia 
cu privire la activitatea de audit şi cu contractul de audit, iar în baza 
rezultatelor lui întocmeşte un act de control şi un raport. 

c) Controlul de stat asupra activităţii societăţii. Pe lângă 
controlul gestiunii societăţii pe acţiuni, exercitat de către comisia de 
cenzori şi organizaţia de audit, şi organele de stat abilitate vor 
exercita, în modul prevăzut de legislaţie, un control al activităţii 
societăţii. Într-un asemenea caz, efectuarea controlului nu trebuie să 
afecteze regimul normal de activitate al societăţii. 

Principalele prevederi ale actelor de control şi ale deciziilor 
organelor de stat care au exercitat controlul asupra activităţii 
societăţii vor fi aduse la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor. 

 
 
10.4. Capitalul şi profitul societăţii pe acţiuni 
 
Capitalul social. Prin capital social se înţelege suma totală, 

exprimată în moneda ţării, care reprezintă valoarea bunurilor aduse 
ca aport în societate, prin subscrierea acţiunilor. El reprezintă, deci, o 
cifră contractuală, stabilită la constituirea societăţii.179 

                                                 
179 Georgescu I.L. Drept comercial român. – Vol. II. – Bucureşti: Ed. ALL BECK, 
2002. – P. 505 
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Capitalul social rămâne invariabil, în tot timpul existenţei 
societăţii, în afara cazului când, printr-o decizie a adunării generale, 
luate respectând formele legale, această cifră s-a mărit sau s-a 
micşorat. 

În faţa capitalului social cu valoare nominală fixă stă 
patrimoniul societăţii, de compoziţie şi valoare variabilă, în raport cu 
fluctuaţiile vieţii economice, cu afacerile bune sau păgubitoare, pe 
care societatea le efectuează, cu conjunctura generală a pieţei etc. 
Patrimoniul societăţii formează o totalitate juridică de bunuri, 
fiindcă este unic şi exclusiv, supus garantării datoriilor sociale. 

Capitalul social îndeplineşte următoarele funcţii: 
1)  Funcţia de garanţie. Pentru a constitui o garanţie cât mai 

eficace, legea prevede pentru societate obligaţia de a 
indica mărimea capitalului social în statutul, bilanţul, 
registrul acţionarilor şi pe foaia cu antet ale societăţii. 
Pentru a putea constitui o garanţie eficientă pentru 
creditorii societăţii, capitalul social trebuie să aibă un 
caracter real şi stabil. 

2)  Funcţia de instrument de repartiţie a puterilor şi 
drepturilor în societate. Capitalul social reprezintă cheia 
de repartiţie a puterilor şi drepturilor în societate. 
Numărul de voturi de care acţionarul dispune în 
adunarea generală depinde de mărimea participaţiei la 
capitalul social. De asemenea, tot în funcţie de aceasta, se 
determină mărimea drepturilor financiare ale 
acţionarilor, adică extinderea vocaţiei acestora asupra 
împărţirii beneficiului. 

3)  Funcţia de instrument de calcul al rezervelor legale. 
Societăţile pe acţiuni au obligaţia de a constitui un fond 
de rezervă (capitalul de rezervă), prin prevalări anuale 
de, cel puţin, 5% din profitul net al societăţii, până ce 
acest fond va atinge minimum 10% din capitalul social al 
societăţii. 
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Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 prevede că 
capitalul social al societăţilor pe acţiuni de tip deschis nu poate fi mai 
mic de 20 mii lei, iar al societăţii pe acţiuni de tip închis – 10 mii lei.  

Formarea capitalului social este o etapă importantă a 
constituirii şi funcţionării societăţii pe acţiuni. 

Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor180 primite 
în contul achitării acţiunilor şi va fi egal cu suma valorii nominale a 
acţiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită în documentele 
constitutive (art. 40, alin. 3 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 
1134/1997). Dacă societatea a plasat acţiuni a căror valoare nominală 
n-a fost stabilită, capitalul social va fi egal cu valoarea sumară a 
aporturilor depuse în contul plăţii acţiunilor (art. 40, alin. 5 din Legea 
privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997). 

Dacă valoarea aporturilor efectuate în contul plăţii acţiunilor 
depăşeşte valoarea nominală a acţiunilor plasate, această depăşire 
constituie capitalul suplimentar al societăţii, care poate fi utilizat 
numai pentru întregirea, inclusiv majorarea, capitalului social al 
societăţii (art. 40, alin. 4 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 
1134/1997). Valoarea acţiunilor autorizate spre plasare, însă 
neplasate, ale societăţii nu se include în capitalul ei sîсiаl. 

Modificarea capitalului social al societăţii pe acţiuni poate fi 
realizată prin mărirea sau reducerea lui. Modificarea capitalului 
social se va efectua în conformitate cu Legea privind societăţile pe 
acţiuni nr. 1134/1997 şi cu statutul societăţii. Hotărârea privind 
modificarea capitalului social se ia de către adunarea generală sau, în 
cazurile prevăzute de lege, de către consiliul societăţii şi întotdeauna 
este însoţită de schimbarea statutului societăţii. 

Majorarea capitalului social reprezintă un mecanism cu 
metode variate de funcţionare, folosit de societate în scopul rezolvării 
unor situaţii financiare dificile, dar şi în scopul consolidării poziţiei 

                                                 
180 Despre conceptul de aport, varietăţile de aporturi, s-a vorbit la tema „Regimul 
juridic şi componenţa patrimoniului societăţilor comerciale” 
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sale sau pentru reflectarea contabilă a fenomenelor financiare 
obiective, cum este deprecierea monetară.181 

Potrivit legii, capitalul social al societăţii poate fi mărit prin 
ridicarea valorii nominale a acţiunilor existente şi/sau prin plasarea 
de acţiuni ale emisiunii suplimentare în limitele claselor şi numărului 
de acţiuni autorizate spre plasare (art. 43, alin. 1 din Legea privind 
societăţile pe acţiuni). 

Majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominаlе a 
acţiunilor se poate face prin încorporarea fie a resurselor disponibile, 
fie a diferenţelor favorabile din reevaluarea patrimoniului. Majorarea 
capitalului social prin încorporarea resurselor disponibile, ce 
figurează în pasivul bilanţului, având caracter de capitaluri proprii, 
reprezintă o modalitate de autofinanţare a societăţii. Are loc o 
majorare a capitalului social (nominal) fără aporturi, dar şi fără o 
sporire a activului social. Este o majorare nominală sau gratuită, cum 
este denumită în doctrină. 

Resursele disponibile pentru majorările de capital provin din 
profitul societăţii care este, de regulă, defalcat pe anumite fonduri. 
Astfel, pe lângă fondul care constituie capitalul de rezervă şi care este 
obligatoriu, din spirit de prevedere, societăţile îşi pot autoimpune, 
prin statut sau prin hotărârea organului statutar, să constituie şi alte 
fonduri. 

Majorarea capitalului social printr-o emisiune suplimentară 
de acţiuni. Emisiunea suplimentară de acţiuni poate fi efectuată prin 
intermediul unei oferte publice de acţiuni (emisiune publică) sau fără 
ofertă publică (emisiune închisă) şi se face în temeiul unei hotărâri a 
adunării generale a acţionarilor sau a consiliului societăţii. 

Emisiunea de acţiuni prin intermediul plasării individuale a 
acţiunilîr (emisiune închisă) include următoarele etape: 

1. Adoptarea de către societate а hotărârii privind 
emisiunеа suplimentară а acţiunilor; 

2. Plasamentul acţiunilor; 

                                                 
181 Cârcei, Elena. Op. cit. p. 339 
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3. Adoptarea de către societate а dării de sеаmă despre 
rezultatele emisiunii; 

4. Înregistrarea lа Comisia Naţională а Valorilor Мîbiliare 
а dării de sеаmă despre rezultatele emisiunii şi calificarea 
emisiunii de către aceasta ca efectuată sau neefectuată; 

5. Operarea în statutul societăţii а modificărilor şi 
completărilor determinate de rezultatele emisiunii; 

6. Introducerea în registru а datelor despre achizitorii de 
acţiuni şi eliberarea extraselor din registru. 

Emisiunea de acţiuni prin intermediul unei oferte publice 
(emisiune publică) include următoarele etape: 

1. adoptarea de către societate а hotărârii privind emisiunea 
suplimentară а acţiunilor; 

2. pregătirea şi aprobarea de către societate а prospectului 
ofertei publice;182 

3. înregistrarea ofertei publice lа Comisia Naţională а 
Valorilor Mobiliare; 

4. deschiderea de către societate а unui cont provizoriu în 
valută naţională pentru acumularea mijloacelor băneşti 
obţinute în procesul plasamentului acţiunilor; 

5. imprimarea certificatelor de acţiuni - în cazul în care se 
emit valori mobiliare materializate; 

6. plasamentul acţiunilor; 
7. adoptarea de către societate a dării de seamă despre 

rezultatele emisiunii; 
8. înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a 

dării de seamă despre rezultatele emisiunii şi calificarea 
emisiunii de către aceasta ca efectuată sau neefectuată; 

9. operarea în statutul societăţii a modificărilor şi com-
pletărilor determinate de rezultatele emisiunii; 

                                                 
182 Prospectul de emisiune (prospectul ofertei publice) este înscrisul care cuprinde o 
ofertă adresată publicului de a achiziţiona acţiunile societăţii. 
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10. închiderea contului provizoriu şi transferarea mijloacelor 
de pe acest cont pe contul curent al societăţii – în cazul în 
care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a calificat 
emisiunea publică a acţiunilor ca efectuată; 

11. introducerea în registru a datelor despre achizitorii de 
acţiuni şi eliberarea certificatelor de acţiuni (în cazul 
emisiunii de acţiuni materializate) sau a extraselor din 
registru (în cazul emisiunii de acţiuni nematerializate) 
primilor proprietari de acţiuni. 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare este obligată ca în 
termen de cel mult 30 de zile de la data recepţionării tuturor 
documentelor necesare (art. 14, alin. 2, Legea cu privire la piaţa 
valorilor mobiliare nr. 199/1998) să înregistreze oferta publică de 
acţiuni sau să respingă motivat înregistrarea ei. Decizia Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare privind refuzul de înregistrare a 
ofertei publice de acţiuni, cu argumentarea refuzului, se expediază 
societăţii emitente în termen de 5 zile de la data adoptării ei şi poate 
fi atacată în instanţa de judecată. 

Plasamentul acţiunilor. După înregistrarea ofertei publice la 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societatea este în drept să 
iniţieze oferta publică de emisiune de acţiuni. Plasamentul efectiv al 
acţiunilor va putea începe nu mai devreme de 2 săptămâni de la 
asigurarea, pentru toţi achizitorii potenţiali, a accesului la informaţia 
cuprinsă în prospectul de emisiune. 

În termen de 15 zile de la data încheierii plasamentului 
acţiunilor, societatea trebuie să prezinte Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare darea de seamă privind rezultatele emisiunii. 
Comisia va examina darea de seamă în termen de 30 de zile şi, dacă 
nu constată vreo încălcare a legislaţiei, o înregistrează. 

În cazul în care se depistează încălcări la desfăşurarea 
emisiunii publice de acţiuni, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
refuză înregistrarea dării de seamă şi califică emisiunea ca 
neefectuată. În termen de 3 zile, Comisia Naţională a Valorilor 
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Mobiliare informează în scris societatea cu privire la acest lucru şi în 
termen de 15 zile publică decizia sa. 

Reducerea capitalului social. Capitalul social al societăţii 
poate fi redus prin:  

1. Reducerea valorii nominale a acţiunilor plasate şi/sau 
2. Anularea acţiunilor de tezaur. 

1. Reducerea valorii nominale a acţiunilor plasate – constă în 
reducerea valorii nominale a acţiunilor cu menţinerea numărului 
acestora. Astfel, dacă o societate are un capital de 50.000 lei, împărţit 
în 10.000 de acţiuni a 5 lei valoare nominală, reducerea capitalului se 
poate efectua prin reducerea valorii nominale a acţiunilor de la 5 la 3 
lei, în mod corelativ capitalul se va reduce de la 50.000 la 30.000 lei. 
Reducerea capitalului prin diminuarea valorii nominale a acţiunilor 
se face fie prin aducerea valorii nominale a acestora în concordanţă 
cu valoarea lor contabilă (dacă societatea a înregistrat pierderi), fie 
prin restituirea unor sume de bani acţionarilor. 

2. Anularea acţiunilor de tezaur – se realizează prin anularea 
acţiunilor de tezaur existente sau prin dobândirea propriilor acţiuni 
de către societate prin achiziţionare sau răscumpărare, urmată de 
anularea lor. 

Indiferent de metoda aleasă, capitalul nu va putea fi redus sub 
limita cerută de lege. 

Reducerea capitalului social se decide la adunarea generală a 
acţionarilor. Hotărârea de reducere a capitalului se va publica de 
societate în termen de 15 zile de la data adoptării, pentru a fi 
opozabilă terţilor. Dacă creditorii sociali n-au solicitat societăţii 
acordarea de garanţii (cauţiuni) sau dacă cererile lor au fost 
satisfăcute, hotărârea de reducere a capitalului intră în vigoare după 
trecerea a două luni de la data publicării. 

Reducerea capitalului social se va reflecta în actul constitutiv al 
societăţii şi se va înregistra în modul prevăzut de legislaţie. 
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Capitalul de rezervă. Beneficiile societăţii pe acţiuni sunt 
destinate împărţirii lor între acţionari.183 Dar, pentru a asigura 
condiţiile necesare evitării dificultăţilor în care s-ar afla societatea 
datorită pierderilor din capitalul social, legea prevede obligaţia de a 
repartiza o cotă din beneficiile realizate pentru constituirea unui fond 
de rezervă. 

Societatea pe acţiuni este obligată să constituie un fond de 
rezervă, denumit capital de rezervă, de cel puţin de 10% din mărimea 
capitalului social al societăţii.  

Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din 
profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de actul de 
constituire. Volumul defalcărilor se stabileşte de adunarea generală a 
acţionarilor şi va constitui nu mai puţin de 5% din profitul net al 
societăţii (art. 46, alin. 2 din Legea cu privire la societăţile pe acţiuni 
nr.1134/1997).  

Capitalul de rezervă se foloseşte doar la acoperirea pierderilor 
societăţii pe acţiuni sau la majorarea capitalului ei social. 

Profitul societăţii. După cum a fost menţionat, unul din 
elementele esenţiale ale actului constitutiv este dobândirea de 
beneficii. În general, prin profit se înţelege venitul adus de capitalul 
utilizat de societate, reprezentând diferenţa dintre încasările efective 
şi totalul cheltuielilor aferente sau, altfel spus, un câştig evaluabil în 
bani, care sporeşte activele nete ale societăţii. 

Profilul net se formează după achitarea impozitelor şi altor 
plăţi obligatorii şi rămâne la dispoziţia societăţii. 

Potrivit art. 47, alin. 3 din Legea cu privire la societăţile pe 
acţiuni nr. 1134/1997, în cazul în care prin bilanţ s-a constatat 
realizarea unui profit, acesta va putea fi utilizat pentru: 

− plata dobânzii sau a altor venituri aferente obligaţiunilor 
plasate de societate; 

− acoperirea pierderilor din anii precedenţi; 
− formarea capitalului de rezervă; 

                                                 
183 Cărpenaru, St. D. Op. cit. P. 326 
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− plata recompenselor către membrii consiliului societăţii 
şi ai comisiei de cenzori; 

− investirea în vederea dezvoltării producţiei; 
− plata dividendelor; 
− alte scopuri, în corespundere cu legislaţia şi cu statutul 

societăţii. 
Dividendele. Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 

1134/1997, art. 48 menţionează că constituie dividend cota-parte din 
profitul net al societăţii, care se repartizează între acţionari în 
corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le 
aparţin. 

Dividendele se pot plăti atât cu mijloace băneşti, cât şi cu 
acţiuni sau cu alte bunuri destinate consumului populaţiei, a căror 
circulaţie nu este interzisă sau limitată de legislaţie, dacă acest lucru 
este prevăzut în statutul societăţii. 

Legea prevede că societatea nu are dreptul să garanteze plata 
dividendelor (art. 48, alin. 3 din Legea privind societăţile pe acţiuni, 
nr. 1134/1997). Astfel, chiar dacă s-a realizat un profit, adunarea 
generală a acţionarilor sau, în unele cazuri, consiliul societăţii va 
putea lua hotărârea de a repartiza profitul în alte scopuri decât plata 
dividendelor. 

Hotărârea cu privire la plata dividendelor de către o societate 
deschisă va fi publicată în termene de 15 zile de la data luării ei. 
Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societăţii va asigura 
întocmirea listei acţionarilor care au dreptul să primească dividende. 

Legea prevede o ordine de prioritate la stabilirea şi plata 
dividendelor. Astfel, proprietarii acţiunilor preferenţiale au dreptul la 
dividende prioritare prelevate din profitul societăţii, înaintea şi în 
cuantum mai mare decât proprietarii acţiunilor ordinare. În acest 
scop, societatea va putea constitui un fond special din contul 
defalcărilor din profitul net al societăţii. 

Dacă dividendele sunt plătite în acţiuni, legea stabileşte regula 
conform căreia dividendele pe acţiunile de aceeaşi clasă pot fi plătite 
cu acţiuni de altă clasă numai în temeiul unei hotărâri aparte a 
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acţionarilor care deţin acţiuni de clasa dată, luată cu votul a unui 
număr de acţionari care să reprezinte, cel puţin, trei pătrimi din 
aceste acţiuni şi confirmată prin hotărârea adunării generale a 
acţionarilor (art. 49, alin. 9 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 
1134/1997). 

Termenul de plată a dividendelor se stabileşte de consiliul 
societăţii în conformitate cu statutul societăţii, însă nu poate fi mai 
mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor. 
Dividendele care n-au fost primite de acţionar din vina lui în decurs 
de 3 ani de la data apariţiei dreptului de primire a lor se trec la 
venitul societăţii şi nu pot fi revendicate de acţionar. 

 
 

10.5. Valorile mobiliare ale societăţii pe acţiuni 
 
Valorile mobiliare sunt titluri financiare care confirmă 

drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în 
raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise 
fără prezentarea acestor titluri financiare sau fără înscrierea lor într-
un registru al deţinătorilor de asemenea titluri (art. 3 din Legea cu 
privire la piaţa valorilor mobiliare nr. 199/1998). 

Societatea pe acţiuni este în drept să emită, reieşind din Codul 
civil, valori mobiliare sub formă de acţiuni şi obligaţiuni. 

A. Acţiunile. Acţiuni sunt părţile în care este divizat capitalul 
social al societăţii pe acţiuni în conformitate cu actul de constituire. 

a) Prin acţiune se înţelege, în primul rând, o fracţiune a 
capitalului social. 

b) Prin acţiune se mai înţelege titlul de credit special 
(corporativ, societar sau de participaţie), ce constată 
drepturile şi obligaţiile, derivând din calitatea de acţionar, 
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adică documentul, înscrisul, în care dreptul acţionarului 
este încorporat.184 

c) Termenul „acţiune” este utilizat, atât în doctrină, cât şi în 
legislaţie pentru a indica raportul corporativ sau social, 
adică legătura juridică dintre acţionar şi societate. Astfel, 
Codul civil al R.M., nr. 1107/2002, art. 161, alin. 2 prevede 
că „acţiunea atestă dreptul acţionarului de a participa la 
conducerea societăţii, de a primi dividende sau o parte din 
valoarea bunurilor societăţii în cazul lichidării acesteia, 
precum şi alte drepturi prevăzute de lege sau de actul 
constitutiv al societăţii”, în loc să se spună cum ar trebui să 
se procedeze într-o altă convenţie de drept comun sau 
chiar în alt tip de societate – „contractul” acordă dreptul 
sau „calitatea de asociat” oferă dreptul. 

Acţiunea are un caracter indivizibil. Adică, dacă o acţiune este 
deţinută de mai multe persoane, acestea sunt considerate un singur 
acţionar şi îşi exercită drepturile prin reprezentant. 

Clasificarea acţiunilor. Acţiunile emise de societatea pe 
acţiuni pot fi clasificate în mai multe categorii, având la bază diferite 
criterii, şi anume: 

I. În funcţie de modul de transmitere, sunt: 
a) Acţiuni la purtător – care nu au numele titularului 

menţionat în titlu. Astfel, titular al acţiunii este posesorul 
ei şi transmiterea acţiunii se va face fără vreo formalitate 
de înregistrare ori publicitate. 

b) Acţiuni nominative – care au înscris în titlu numele, 
prenumele şi domiciliul acţionarului-persoană fizică sau 
denumirea şi sediul acţionarului persoană juridică. 

 Tipurile acţiunilor sunt determinate prin actul de constituire. 
În caz contrar, ele vor fi la purtător. 

Acţiunile nominative, la rândul lor, se clasifică în: 

                                                 
184Georgescu I.L Drept comercial român. – Vol. II. – Bucureşti: Ed. ALL BECK, 
2002. – P. 482 
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1. Acţiuni nominative materializate (emise în formă 
materială, pe suport de hârtie). Acţiunile materializate 
sunt acele valori mobiliare ce sunt emise în formă de 
documente materializate (certificate) care autentifică 
drepturile conferite de ele.  

2. Acţiuni nominative dematerializate (nematerializate) – 
emise în formă dematerializată, prin înscriere în contul 
analitic deschis pe numele proprietarului lor. Acţiunile 
nematerializate pot fi definite drept valori mobiliare ce 
sunt reprezentate în formă de titlu notat pe conturile 
analitice ale persoanelor înregistrate şi care nu există în 
formă de documente separate. Pentru acestea, drept 
document de confirmare a drepturilor conferite de 
acţiunea nematerializată serveşte hotărârea privind 
emisiunea acţiunilor şi certificatul de acţiuni185 (extrasul 
din registrul acţionarilor). Acest certificat este documentul 
care se eliberează de deţinătorul registrului care confirmă 
înscrierea în registrul acţionarilor a unui cont analitic 
deschis pe numele acţionarului sau deţinătorului nominal 
de acţiuni.186 Pe de altă parte, Legea privind societăţile pe 

                                                 
185 Codul civil, art. 165 „certificatul de acţiuni sau obligaţiuni” menţionează că 
societatea pe acţiuni este obligată să elibereze certificate de acţiuni sau de obligaţiuni 
nematerializate. Certificatul confirmă că persoana căreia îi este eliberat deţine un 
anumit număr de acţiuni sau de obligaţiuni ale societăţii emitente. Certificatul nu 
este o valoare mobiliară, iar transmiterea lui nu înseamnă transmiterea valorilor 
mobiliare. 
186 Deţinător nominal de acţiuni poate fi persoana care deţine acţiuni în temeiul unui 
contract sau un participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare care deţine, în 
numele său, acţiuni din însărcinarea proprietarilor de acţiuni sau a altor deţinători 
nominali, nefiind proprietar al acţiunilor respective. Calitatea de deţinător nominal o 
pot avea depozitarii (în cazul acţiunilor deponenţilor lor), brokerii şi managerii 
fondurilor de investiţii, companiile fiduciare (în cazul acţiunilor clienţilor lor). 
Deţinătorul nominal poate realiza drepturile conferite de acţiuni numai având 
împuternicirile respective ale proprietarilor acestora. 
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acţiuni nr. 1134/1997, art. 21, alin. 1 prevede că certificatul 
de acţiuni sau obligaţiuni este un document ce atestă 
dreptul de proprietate asupra unui anumit număr de 
acţiuni (obligaţiuni) de aceeaşi clasă, precum şi drepturile 
proprietarului lor faţă de societatea emitentă. 

II. În funcţie de drepturile conferite, avem: 
a) Acţiuni ordinare – care conferă proprietarilor lor dreptul la 

un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a 
primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile 
societăţii, în cazul lichidării acestora. Toate acţiunile 
ordinare ale societăţii vor avea valoare nominală egală. 

b) Acţiuni preferenţiale – care conferă proprietarilor lor 
drepturi (privilegii) suplimentare faţă de proprietarul 
acţiunii ordinare referitoare la ordinea primirii 
dividendelor şi la cuantumul dividendelor, precum şi la 
ordinea primirii unei plăţi din bunurile societăţii, în cazul 
lichidării ei. Acţiunile preferenţiale se clasifică în: 

1. Acţiuni preferenţiale cu dividende nefixate – care conferă, 
în principiu, titularilor lor dreptul de vot la adunarea 
generală a acţionarilor. Aceasta rezultă din interpretarea 
art. 15, alin. 7 din Legea cu privire la societăţile pe 
acţiuni nr. 1134/1997; „statutul societăţii poate prevedea 
acţiuni preferenţiale cu dividende nefixate ce nu dau 
dreptul de vot”. 

2. Acţiuni preferenţiale cu dividende fixate. Dividendele 
fixate se stabilesc într-o sumă fixată pe o acţiune sau în 
procent fixat faţă de valoarea nominală a acţiunii. 
Acestea, la rândul lor, se clasifică în: 

− acţiuni preferenţiale cu dividende fixate cumulative – care 
acordă proprietarilor lor dreptul de a primi, printr-un 
singur vărsământ, toate dividendele acumulate într-o 
anumită perioadă de timp sau dreptul de a primi 
dividende în următoarea perioadă, dacă societatea nu le-
a plătit în perioada precedentă;  
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− acţiuni preferenţiale cu dividende fixate parţial 
cumulative – dau dreptul de a primi o parte din 
dividendele acumulate; 

− acţiuni preferenţiale cu dividende fixate necumulative – 
nu dau un asemenea drept. 

Acţiunile preferenţiale cu dividende fixate nu dau drept de vot 
proprietarilor lor la adunările generale ale acţionarilor. Totuşi, în 
cazurile prevăzute de lege (art. 25, alin. 3, coroborat cu art. 15, alin. 6, 
art. 25, alin. 11 şi art. 49, alin. 9 din Legea cu privire la societăţile pe 
acţiuni nr. 1134/1997), ei obţin dreptul de vot. 

Dacă societatea plasează acţiuni preferenţiale de două sau mai 
multe clase, în statutul ei va trebui prevăzută valoarea de lichidare a 
acţiunilor preferenţiale de fiecare clasă. 

Cota-parte de acţiuni preferenţiale nu poate depăşi 25% din 
capitalul social al societăţii. 

III. În funcţie de momentul achitării, avem: 
a)  acţiuni autorizate spre plasare – acţiunile stabilite de 

adunarea constitutivă sau de adunarea generală a 
acţionarilor, înregistrate în Registrul de stat al valorilor 
mobiliare, în limita claselor şi numărului cărora 
societatea este în drept să emită acţiuni suplimentare; 

b)  acţiuni plasate – acţiunile achitate în întregime de primii 
lor achizitori (subscriitori), înregistrate în Registrul de 
stat al valorilor mobiliare şi în registrul acţionarilor 
societăţii. 

IV. În funcţie de proprietarul acţiunilor, avem: 
a)  acţiuni aflate în circulaţie – acţiunile plasate de societate, 

care aparţin persoanelor fizice sau juridice în calitate de 
acţionari; 

b)  acţiuni de tezaur (acţiuni proprii) – acţiunile plasate de 
societate, dar achiziţionate sau răscumpărate ulterior de ea 
de la acţionarii săi. Ele nu constituie capitalul propriu al a 
societăţii, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a 
acţionarilor, dreptul la primirea dividendelor şi a unei părţi 
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din bunurile societăţii, în cazul lichidării ei. Acţiunile de 
tezaur se achiziţionează de societate fie în scopul reducerii 
capitalului social al societăţii, fie pentru reducerea 
numărului total de acţiuni, majorând valoarea lor nominală. 
În asemenea cazuri ele urmează a fi anulate după 
înregistrarea modificărilor respective în statutul societăţii. 
Acţiunile de tezaur, achiziţionate sau răscumpărate în alte 
scopuri decât cele arătate, nu vor putea depăşi 10% din 
capitalul social al societăţii. Dacă, totuşi, se depăşeşte această 
limită, societatea, în decursul unui an, este obligată să 
înstrăineze aţiunile de tezaur şi/sau să le anuleze, reducând 
respectiv mărimea capitalului social sau păstrându-i 
mărimea prin majorarea proporţională a valorii nominale a 
tuturor acţiunilor plasate, dacă statutul societăţii nu prevede 
că această majorare a valorii se extinde asupra acţiunilor de 
o clasă sau de câteva clase. 

Modalităţi privitoare la emiterea acţiunilor  
a)  Potrivit art. 161, alin. 4, Codul civil al R.M., nr. 1107/2002, 

„acţiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât 
valoarea lor nominală”. Interesul acestei dispoziţii este 
uşor de înţeles. Capitalul nominal trebuie să corespundă 
capitalului real, numai astfel creditorii sociali nu sunt 
înşelaţi. Contrariul, însă, este licit – art. 161, alin. 6; 
„acţiunile se emit cu valoare totală nu mai mică decât 
mărimea capitalului social”. Deci, se pot emite acţiuni la o 
valoare superioară, fiindcă, în acest caz, patrimoniul 
societăţii în care intră surplusul oferă o mai serioasă 
garanţie şi nimeni nu este înşelat. 

Este necesar a specifica că valoarea nominală a acţiunii nu 
trebuie confundată cu valoarea patrimonială sau contabilă, pe care 
aceasta o poate dobândi în cursul existenţei societăţii, datorită 
fluctuaţiilor patrimoniului acesteia, în raport cu afacerile bune sau 
rele pe care le efectuează. În raport cu aceste variaţiuni, acţiunea va 
avea o valoare de bursă faţă de cea nominală. 
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b)  Nu pot fi emise acţiuni noi până când nu sunt plătite cele 
din emisiunea precedentă (art. 161, alin. 5, Codul civil al 
RM, nr. 1107/2002). Într-adevăr, dacă necesitatea oricărei 
emisiuni de acţiuni rezidă în dobândirea fondurilor 
necesare realizării obiectului social, mijlocul normal 
pentru a intra în posesiunea lor în constă în solicitarea de 
la acţionari a cotelor necesare pentru eliberarea acţiunilor 
deja emise, iar nu de a emite acţiuni noi, care se 
materializează printr-o nouă sarcină pentru societate. 

Drepturile şi obligaţiile acţionarilor. Acţionarul este un 
membru al societăţii pe acţiuni, deţinătorul unui titlu negociabil, prin 
a cărui transmitere se produc permanente transformări în 
componenţa structurală a societăţii. 

Prin drepturile acţionarilor se înţeleg prerogativele conferite 
acestora de lege şi de statutul societăţii, în temeiul cărora pot 
pretinde societăţii şi altor persoane o anumită conduită, constând în 
acţiuni sau abstenţiuni, folosind la nevoie forţa de constrângere a 
statului, pe calea acţionării în justiţie. 

Drepturile nepatrimoniale ale acţionarilor sunt: 
1. Dreptul de a participa la adunarea generală; 
2. Dreptul de vot; 
3. Dreptul de a fi informat. 

În afară de aceste drepturi nepatrimoniale fundamentale, legea 
acordă suplimentar: 

1.  Acţionarilor care deţin, cel puţin, 5% din acţiunile cu drept 
de vot: 

a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării 
generale anuale a acţionarilor; 

b) să propună candidaţi pentru membrii consiliului 
societăţii şi ai comisiei de cenzori, 

c) să adreseze instanţei judecătoreşti cereri în vederea 
lichidării societăţii dacă, în cursul a două şi mai multe 
adunări generale, acţionarii n-au ales consiliul societăţii; 
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d) să ceară convocarea şedinţei extraordinare a consiliului 
societăţii. 

2. Acţionarilor care deţin, cel puţin, 10% din acţiunile cu drept 
de vot ale societăţii: 

a) să ceară stabilirea costului plasării acţiunilor emisiei 
suplimentare, în temeiul raportului organizaţiei de audit 
sau al altei organizaţii specializate ce nu este persoană 
afiliată societăţii; 

b) să solicite efectuarea de controale extraordinare ale 
activităţii economico-financiare a societăţii; 

c) să intenteze acţiuni pentru repararea prejudiciului cauzat 
societăţii de persoanele cu funcţii de răspundere în urma 
încălcării intenţionate sau grave de către acestea a 
prevederilor legislaţiei. 

3.  Acţionarilor care deţin, cel puţin, 25% din acţiunile cu drept 
de vot mai au: 

a) dreptul de a cere, în modul stabilit de lege şi de statutul 
societăţii, convocarea adunării generale extraordinare a 
acţionarilor.  

Statutul poate prevedea, acţionarilor ce deţin acţiuni cu drept 
de vot într-o proporţie mai mare şi alte drepturi suplimentare. 

Drepturile patrimoniale ale acţionarilor sunt: 
1) dreptul la dividende; 
2) dreptul de preemţiune asupra acţiunilor emisiunii 

suplimentare; 
3) dreptul de preemţiune asupra acţiunilor societăţii 

închise/înstrăinate de ceilalţi acţionari; 
4) dreptul de a cere răscumpărarea acţiunilor care îi 

aparţin; 
5) dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidare; 
6) dreptul de a înstrăina acţiunile. 

Obligaţiile acţionarilor: 
1. De a efectua plata vărsămintelor datorate; 
2. De a comunica societăţii informaţiile cerute de lege; 
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3. De a nu se amesteca fără drept în administrarea societăţii; 
4. De a respecta actul de constituire, statutul şi hotărârile 

adunării generale a acţionarilor; 
5. De a suporta pierderile sociale până la concurenţa 

aportului său. 
B. Obligaţiunile. Obligaţiunile au fost definite în doctrină187 

ca fiind „titluri de credit emise de societate în schimbul sumelor de 
bani împrumutate, care încorporează îndatorirea societăţii de a 
rambursa aceste sume şi de a plăti dobânzile aferente”. Când 
capitalul nu este îndestulător operaţiunilor societăţii, aceasta poate 
recurge la mai multe mijloace, unul dintre care este emiterea de 
către societate a unor titluri de credit, numite obligaţiuni în 
schimbul sumelor de bani necesare.  

Clasificarea obligaţiunilor  
I. După modul de circulaţie, avem: 

a)  obligaţiuni nominative – au numele titularului înscris în 
titlu. Dreptul de proprietate asupra acestora se face prin 
intermediul dispoziţiei de transmitere perfectate 
conform legislaţiei; 

b)  obligaţiuni la purtător – nu este menţionat titularul şi 
dreptul de proprietate se transmite prin simpla înmânare. 

II. După forma de răscumpărare, avem: 
a)  obligaţiuni convertibile – care dau obligatarilor dreptul 

de a schimba obligaţiunile pe acţiuni ale societăţii fie 
prin emisiunea suplimentară, fie pe acţiuni de tezaur; 

b)  obligaţiuni neconvertibile – acele acţiuni pe care 
societatea le poate stinge exclusiv cu mijloace băneşti. 

III. După forma emiterii, avem: 
a) obligaţiuni materializate – emise în formă materială, pe 

suport de hârtie). Obligaţiunile materializate sunt acele valori 
mobiliare ce sunt emise în formă de documente materializate 
(certificate), care autentifică drepturile conferite de ele.  

                                                 
187 Cârcei, Elena. Op. cit. p. 311 
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b) obligaţiuni nominative dematerializate (nematerializate) – 
emise în formă dematerializată, prin înscriere în contul 
analitic deschis pe numele proprietarului lor. 
Obligaţiunile nematerializate pot fi definite acele valori 
mobiliare ce sunt reprezentate în formă de titlu notat pe 
conturile analitice ale persoanelor înregistrate şi care nu 
există în formă de documente separate. Pentru acestea, 
drept document de confirmare a drepturilor conferite de 
obligaţiunea nematerializată serveşte hotărârea privind 
emisiunea obligaţiunilor şi certificatul de obligaţiuni188 
(extrasul din registrul acţionarilor). 

Emiterea obligaţiunilor. Emiterea obligaţiunilor trebuie să 
aibă ca scop obţinerea de către societate a mijloacelor circulante. 
Obligaţiunile nu pot fi plasate în scopul constituirii, întregirii sau 
majorării capitalului social. Obligaţiunile nu pot fi emise pentru o 
perioadă mai mică de un an şi se achită numai în numerar (achitarea 
în rate este interzisă de art.163, Codul civil al RM, nr. 1107/2002). 
Valoarea nominală a tuturor obligaţiunilor plasate de societate nu 
trebuie să depăşească mărimea capitalului social. Legea cu privire la 
societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 prevede că valoarea nominală a 
obligaţiunii societăţii trebuie să se împartă la 100 de lei.  

Competenţa de a decide emiterea obligaţiunilor aparţine 
adunării generale a acţionarilor. Codul civil al R.M., nr. 1107/2002 
prevede că obligaţiunile se emit numai prin ofertă publică. Din 
această normă rezultă că societăţile pe acţiuni de tip închis pot emite 
obligaţiuni numai prin ofertă publică. 

Societatea este în drept să achiziţioneze sau să răscumpere 
obligaţiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. 
Obligaţiunile se rambursează de societatea emitentă la scadenţă. Tot 
atunci fiecare obligatar va primi suma de bani corespunzătoare 
valorii nominale a obligaţiunii şi dobânda aferentă. 

                                                 
188 Vezi anterior clasificarea acţiunilor. 
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Registrul acţionarilor şi registrul deţinătorilor de 
obligaţiuni. Societatea emitentă de acţiuni şi obligaţiuni nominative 
ţine registrul deţinătorilor de acţiuni şi registrul deţinătorilor de 
obligaţiuni. Dаcă societatea are mai mult de 50 deţinători de acţiuni 
sau obligaţiuni, registrele sunt ţinute de un registrator independent. 
Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii reprezintă, de 
fapt, o listă a persoanelor înregistrate, întocmită conform datelor la 
momentul respectiv pentru fiecare clasă a valorilor mobiliare. 
Această listă permite efectuarea identificării persoanelor înregistrate, 
evidenţa drepturilor persoanelor asupra valorilor mobiliare 
înregistrate pe numele lor, executarea dispoziţiilor de transmitere, 
precum şi descrierea clasei valorilor mobiliare, pentru care este 
perfectat registrul deţinătorilor lui. 

Registrul acţionarilor şi registrul deţinătorilor de acţiuni trebuie 
să conţină: 

1. Denumirea, sediul şi numărul de înregistrare a societăţii 
emitente, numărul de înregistrare a fiecărei emisiuni 
acordat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; 

2. Numele, alte date din actul de identitate, domiciliul 
acţionarului sau al deţinătorului de obligaţiuni-persoană 
fizică; denumirea, numărul de înregistrare şi sediul 
acţionarului sau deţinătorului de obligaţiuni-persoană 
juridică; 

3. Numărul de acţiuni sau obligaţiuni, tipul, clasa şi valoarea 
nominală a acţiunilor sau obligaţiunilor deţinute de fiecare 
acţionar sau deţinător de acţiuni; 

4. Data la care fiecare acţionar sau deţinător de obligaţiuni a 
dobândit sau a înstrăinat acţiuni sau obligaţiuni. 

Registrul trebuie să aibă o rubrică specială în care se 
menţionează sechestrul, gajul sau o altă grevare a acţiunilor sau 
obligaţiunilor fiecărui acţionar sau deţinător de obligaţiuni. 
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Tema 11. 
COOPERATIVELE 

 
1. Noţiuni generale privind cooperativele 
2. Cooperativa de producţie 
3. Cooperativa de întreprinzător 

 
 
11.1. Noţiuni generale privind cooperativele 

 
Conform legislaţiei în vigoare, o altă formă de organizare a 

activităţii de întreprinzător este cooperativa. Art. 171, Codul civil al 
Republicii Moldova, nr. 1107/2002 prevede că cooperativa este 
asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice, organizată pe principii 
corporative, în scopul favorizării şi garantării, prin acţiunile comune 
ale membrilor săi, a intereselor lor economice şi a altor interese legale. 

Cooperativa este o formă de asociere liberă în care mai multe 
persoane organizează activităţi de producţie, de distribuţie, prestări 
de servicii şi de credit, bazată pe principiul întrajutorării. Această 
formă de asociere s-a născut încă în secolul trecut. Prima cooperativă 
a fost înfiinţată în anul 1844, în Anglia, la Roocherdale, după care s-
au creat şi altele. În Franţa s-au fondat cooperative de producţie care 
îşi propuneau să efectueze în comun lucrări de construcţie sau să 
realizeze diferite produse pe care să le vândă, iar beneficiile rezultate 
să fie împărţite între asociaţi.189  

Cooperativele se deosebesc esenţial de alte forme 
organizatorico-juridice ale activităţii de întreprinzător. Membrii 
cooperativei nu sunt salariaţi, ei, ca şi asociaţii societăţilor 
comerciale, sunt în drept să participe la conducerea societăţii, dar 
spre deosebire de societăţile comerciale, membrii cooperativei sunt 

                                                 
189 Vonica Romul Petru. Dreptul societăţilor comerciale. – Bucureşti: Lumina Lex, 
2000. – P. 483 
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obligaţi să participe nemijlocit cu munca proprie în activitatea 
cooperativei. De asemenea, cooperativei îi este caracteristică 
egalitatea în drepturi a membrilor la conducerea ei (un membru – un 
singur vot) şi repartizarea profitului indiferent de cota de participare. 

În actul constitutiv al cooperativei poate fi prevăzută 
participarea persoanelor juridice ca membri fondatori. Membrul 
colectiv, că şi oricare membru al cooperativei, dispune de un singur 
vot în cadrul organelor de conducere a cooperativei.190  

Codul civil al Republicii Moldova nu face o clasificare a 
cooperativelor, dar, pornind de la dispoziţiile legilor, şi anume: Legea 
cu privire la cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001; Legea cu 
privire la cooperativele de producţie nr. 1007/2002; Legea cooperaţiei 
de consum nr. 1252/2000, putem evidenţia următoarele tipuri de 
cooperative:  

− cooperativa de producţie;  
− cooperativa de întreprinzător; 
− cooperativa de consum. 

Reieşind din dispoziţiile Legii cooperaţiei de consum, 
cooperativa de consum nu constituie persoană juridică cu scop 
lucrativ, din acest considerent vor fi examinate cooperativele de 
producţie şi de întreprinzător. 

 
 

11.2. Cooperativa de producţie 
 
Conform art. 1 al Legii cu privire la cooperativa de producţie 

nr. 1007/2002, cooperativa de producţie este o întreprindere 
înfiinţată de către 5 sau mai multe persoane, în scopul desfăşurării în 
comun a activităţii de producţie şi alte activităţi economice, bazate 
preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea 

                                                 
190 Коммерческое право: Часть 1.Под. ред.Попондопуло В.Ф. –Москва: Юристь, 
2004. – С.195 
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cotelor de participare la capitalul acesteia, denumite în continuare 
cotă de participare. 

Cooperativa constituie o persoană juridică cu scop lucrativ. 
Cooperativa de producţie poate fi constituită de către persoane fizice 
care au atins vârsta de 16 ani, dar în număr nu mai mic de 5. 
Constituirea cooperativei are loc de către adunarea constitutivă. 
Adunarea de constituire are următoarele împuterniciri: alege 
organele de conducere a cooperativei; desemnează persoana care va 
îndeplini formalităţile înregistrării de stat a cooperativei, precum 
soluţionează şi alte probleme ce ţin de constituirea şi începutul 
activităţii cooperativei. 

Hotărârile în cadrul adunării constitutive se iau cu votul a 2/3 
din numărul total de fondatori. La adunarea constitutivă fiecare 
fondator are dreptul la un singur vot. Desfăşurarea adunării 
constitutive se notifică într-un proces-verbal, care este semnat de 
către preşedintele şi secretarul adunării.  

Conform art. 9 al Legii cu privire la cooperativa de producţie 
nr. 1007/2002 şi art. 171 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 
1107/2002, cooperativa dispune de un sigur act de constituire care 
este statutul. Statutul cooperativei de producţie trebuie să conţină 
următoarele clauze: 

− denumirea şi sediul cooperativei; 
− scopul şi obiectul cooperativei; 
− condiţiile şi modul de primire în cooperativă şi de 

excludere din cooperativă, precum şi temeiurile şi 
procedura de excludere; 

− modul de participare prin munca personală a membrilor 
cooperativei la activitatea acesteia; 

− modul de retribuire a muncii membrilor cooperativei; 
− mărimea minimă a cotei de participare, condiţiile şi 

termenele de depunere a aporturilor în contul acesteia, 
responsabilitatea pentru încălcarea obligaţiilor privind 
depunerea acestora, precum şi modul de evaluare a 
activităţii lor în natură în contul cotei; 
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− aporturile membrilor cooperativei în capitalul social, 
modul şi termenele de depunere a acestora; 

− modul de reprezentare a cooperativei; 
− modul de înstrăinare a cotei de participare; 
− competenţa adunării generale şi modul de convocare a 

acesteia, cvorumul şi alte condiţii de validitate a hotărârilor 
adunării; 

− competenţa, componenţa, modul de alegere şi funcţionare 
a consiliului cooperativei, comisiei de revizie, preşedintelui 
cooperativei şi altor organe de conducere ale cooperativei; 

− modul de formare a capitalului social şi a rezervelor 
cooperativei; 

− modul de distribuire a profitului net între membrii 
cooperativei; 

− modul de acoperire a pierderilor de bilanţ ale cooperativei; 
− lista întreprinderilor afiliate, filialelor şi a reprezentanţilor 

cooperativei; 
− modul de reorganizare şi lichidare a cooperativelor. 
În statut pot fi prevăzute şi alte clauze, care nu contravin 

legislaţiei în vigoare. O condiţie obligatorie pentru crearea 
cooperativei de producţie este formarea capitalului cooperativei. 
Capitalul social al cooperativei este format din aporturile aduse de 
către membrii cooperativei. În calitate de contribuţie pot servi 
mijloacele băneşti şi bunurile. Aportul în natură în contul cotei de 
participare poate fi transmis cooperativei cu titlu de proprietate sau 
cu titlu de folosinţă. Contribuţiile în contul cotei de participare pot fi 
făcute în rate, în termenul stabilit de statutul cooperativei, care nu 
poate depăşi un an de zile. Fiecare dintre aceste rate va fi cel puţin de 
25% din mărimea cotei de participare.  

Nu pot servi drept aporturi la capitalul social:  
− evaluarea în bani a activităţii de constituire a cooperativei; 
− bunurile imobile şi mobile neînregistrate, inclusiv 

rezultatele activităţii intelectuale supuse înregistrării de 
stat, precum şi casa de locuit, dacă este unică; 
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− bunurile al căror circuit civil este interzis sau limitat de 
actele legislative; 

− terenurile agricole cu transmiterea documentului de 
proprietate. 

În statutul cooperativei pot fi prevăzute şi alte bunuri, care nu 
pot constitui contribuţii la capitalul social. Conform Legii cu privire 
la cooperativa de producţie nr. 1007/2002, bunurile în natură pot fi 
transmise şi în folosinţă cooperativei de producţie, valoarea cărora se 
stabileşte conform mărimii de piaţă a plăţii de arendă. 

Orice membru al cooperativei poate să deţină numai o cotă 
de participare. Mărimea cotei de participare nu poate depăşi 20 % 
din capitalul social al cooperativei. Mărimea cotei trebuie să fie 
divizibilă la 10.  

Membrii cooperativei de producţie, în baza transmiterea 
aportului la capitalul social, nu dispun de dreptul de proprietate 
asupra patrimoniului cooperativei, ei au doar dreptul de creanţă.  

Membrii cooperativei de producţie dispun de următoarele 
drepturi: 

− să participe la conducerea societăţii, la adunările generale, 
să aleagă şi să fie aleşi în organele cooperativei; 

− să participe cu munca proprie la activitatea cooperativei; 
− să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii 

cooperativei; 
− să ceară convocarea adunării generale extraordinare sau a 

şedinţei consiliului cooperativei; 
− să beneficieze de plăţi din profitul net al cooperativei; 
− să beneficieze de facilităţi şi avantaje prevăzute pentru 

membrii cooperativei; 
− să înstrăineze, să gajeze, să lase prin testament cota sa de 

participare; 
− să aibă acces la orice informaţie privind activitatea 

cooperativei; 
− să se retragă liber din cooperativă; 
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− să primească valoarea de participare, precum şi alte plăţi 
prevăzute de statut; 

− să primească, în caz de lichidare a cooperativei, o parte din 
patrimoniul rămas după satisfacerea pretenţiilor 
creditorilor; 

Membrii cooperativei pot dispune şi de alte drepturi, care nu 
contravin legislaţiei în vigoare şi sunt prevăzute în statutul 
cooperativei.  

Paralel cu drepturile indicate mai sus, membrii cooperativei 
dispun de un şir de obligaţii: 

− să depună taxa de intrare şi cota de participare în 
termenele şi mărimile prevăzute de statut; 

− să informeze cooperativa despre orice modificare a datelor 
personale, introduse în statutul cooperativei; 

− să poarte răspundere materială în conformitate cu legislaţia 
muncii; 

− să respecte alte prevederi ale legislaţiei, statutului şi 
regulamentelor cooperativei, precum şi să execute 
hotărârile organelor ei. 

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

La fel ca şi societăţile comerciale, cooperativa dispune de 
organe cu ajutorul cărora îşi desfăşoară activitatea. În conformitate 
cu art. 10 al Legii cu privire la cooperativa de producţie nr. 
1007/2002, organele de conducere ale cooperativei sunt: 

− adunarea generală a membrilor cooperativei;  
− consiliul de observatori al cooperativei; 
− comitetul de conducere al cooperativei; 
− comisia de revizie a cooperativei. 

Adunarea generală este organul suprem al cooperativei şi este 
formată din membrii cooperativei. Adunarea generală poate fi 
ordinară şi extraordinară. Adunarea generală ordinară se convoacă 
de preşedintele cooperativei la decizia consiliului cooperativei şi se 
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desfăşoară în termenul stabilit de statutul cooperativei, însă nu mai 
târziu de 2 luni după expirarea exerciţiului financiar. 

Adunarea generală extraordinară se convoacă de către 
preşedintele cooperativei în baza hotărârii adunării generale sau la 
decizia consiliului cooperativei: din iniţiativa consiliului sau la 
cererea comisiei de revizie, sau la cererea membrilor ce constituie cel 
puţin 25% din numărul total de membri ai cooperativei. Preşedintele 
cooperativei este obligat cel târziu cu 15 zile înainte de desfăşurarea 
adunării să informeze în scris membrii cooperativei despre 
convocarea adunării şi să plaseze anunţuri în oficiile cooperativei sau 
în alte locuri indicate în statutul cooperativei. Înştiinţarea trebuie să 
conţină: data, timpul, locul desfăşurării şi ordinea de zi. Şedinţele 
adunării generale sunt deliberative, dacă la ele sunt prezenţi mai mult 
de 50% din numărul total al membrilor cooperativei. 

Dacă la adunare nu s-a prezentat numărul necesar de membri, 
ea va fi convocată repetat, nu mai devreme de 10 zile şi nu mai târziu 
de 30 de zile de la data adunării convocate iniţial. 

Adunarea convocată repetat este deliberativă, dacă la ea sunt 
prezenţi cel puţin 1/3 din numărul total de membri ai cooperativei. 
Votarea la adunarea generală poate fi deschisă sau secretă. Decizia 
privind votarea secretă se adoptă de adunarea generală, cu votul 
deschis a cel puţin 50 din numărul membrilor prezenţi.  

Hotărârile în cadrul adunării generale se iau cu majoritatea de 
voturi ale membrilor prezenţi ai cooperativei, dacă în statut nu e 
prevăzut o cotă mai mare. Asupra problemelor ce ţin de modificarea 
condiţiilor de primire şi de excludere din cooperativă, schimbarea 
cotei de participare, reorganizarea şi lichidarea, hotărârile se iau cu 
votul a 2/3 din numărul total al membrilor cooperativei. 

Pe parcursul desfăşurării adunării generale se întocmeşte un 
proces-verbal, în care se trec datele privitoare la membrii prezenţi ai 
cooperativei ordinea de zi şi alte informaţii relevante pentru 
cooperativă. Hotărârile adunării generale pot fi contestate în instanţa 
de judecată. 
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Consiliul cooperativei 
Dacă numărul membrilor cooperativei depăşeşte 50 de 

persoane, în cadrul cooperativei obligatoriu se constituie consiliul 
cooperativei. Consiliul cooperativei se alege de către adunarea 
generală pe un termen de până la 3 ani, fiind format din cel puţin 3 
persoane.  

Consiliul cooperativei are următoarele împuterniciri:  
− adoptă decizii privind convocarea adunării generale; 
− adoptă decizii privind admiterea noilor membri; 
− aprobă valoarea de piaţă a aporturilor în natură aduse de 

către membri; 
− aprobă normativele de retribuire a muncii în 

cooperativă; 
− prezintă adunării generale propuneri privind aderarea la 

uniunile de cooperative sau retragerea din ele; 
− prezintă adunării generale avizul despre raportul 

financiar anual al cooperativei. 
În statutul cooperativei pot fi prevăzute şi alte atribuţii ale 

consiliului care nu contravin legii. El îşi exercită atribuţiile sale în 
perioada dintre şedinţele adunării generale a cooperativei şi este 
responsabil în faţa adunării generale.  

Consiliul cooperativei îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, care 
pot fi ordinare şi extraordinare. Şedinţele ordinare se convoacă cel 
puţin o dată în trimestru, iar cele extraordinare se convoacă după 
necesitate. Şedinţele extraordinare pot fi convocate de către 
preşedintele cooperativei: din iniţiativă proprie; la cererea membrilor 
consiliului; la cererea comisiei de revizie sau la cererea membrilor 
cooperativei care constituie cel puţin 10 % din numărul lor total.  

În statutul cooperativei se stabileşte cvorumul şedinţei 
cooperativei, care va constitui nu mai puţin de jumătate de membri 
aleşi ai consiliului. Fiecare membru al consiliului are un singur vot. 
Deciziile în cadrul consiliului se iau cu simpla majoritate de voturi 
ale membrilor săi. 
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Preşedintele cooperativei 
Administrarea curentă a cooperativei se efectuează de către 

preşedintele cooperativei. Preşedintele cooperativei se alege de către 
adunarea generală pe un termen de 4 ani. În competenţa sa intră 
rezolvarea următoarelor probleme: 

− asigurarea îndeplinirii hotărârilor adunării generale; 
− asigurarea ţinerii evidenţii contabile a activităţii 

cooperativei; 
− încheierea şi rezilierea contractelor individuale de muncă 

cu membrii şi salariaţii cooperativei; 
− reprezentarea cooperativei în relaţiile cu terţele persoane. 

Preşedintele cooperativei este responsabil în faţa consiliului 
cooperativei şi nu poate fi membru al consiliului cooperativei. 

Comisia de revizie 
Controlul asupra activităţii economico-financiare a 

cooperativei de producţie se efectuează de către comisia de revizie. 
Comisia de revizie se creează din cel puţin 3 persoane. Membri ai 
comisiei de revizie pot fi atât membrii cooperativei, cât şi persoanele 
terţe. Ei se aleg pe un termen de până la 3 ani. Comisia de revizie este 
în drept se efectueze atât controale ordinare (anuale) ale activităţii 
cooperativei, cât şi extraordinare. Controalele extraordinare pot fi 
efectuate din iniţiativa proprie a comisiei, la decizia adunării generale 
sau a consiliului, sau la cererea a cel puţin 10% din numărul total de 
membri. Preşedintele cooperativei este obligat să prezinte comisiei de 
revizie toate materialele legate de activitatea economico-financiară a 
cooperativei, de asemenea să dea explicaţii verbale şi în scris privind 
activitatea cooperativei. În urma controlului efectuat, comisia de 
revizie întocmeşte un raport pe care îl prezintă adunării generale.  

Funcţiile comisiei de revizie, în baza hotărârii adunării 
generale, pot fi transmise unei companii de audit. La fel ca şi 
societăţile comerciale, cooperativa poate fi supusă reorganizării prin 
fuziune, dezmembrare sau transformare. În baza hotărârii adunării 
generale sau instanţei de judecată, cooperativa poate fi lichidată sau 
supusă procedurii insolvabilităţii. 
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11.3. Cooperativa de întreprinzător 
 
1) Noţiuni generale privind cooperativa de întreprinzător 
O altă formă de organizare a activităţii de întreprinzător e 

posibilă prin intermediul cooperativei de întreprinzător. Conform 
Legii privind cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001, cooperativa 
de întreprinzător este o organizaţie comercială, cu statut de persoană 
juridică ai cărei membri sunt persoane juridice sau fizice, care 
practică activitatea de întreprinzător. 

Această formă de organizare a activităţii de întreprinzător este 
nouă pentru Republica Moldova, venind să reglementeze relaţiile de 
întreprinzător în sfera agricolă. Specific formei date este faptul că 
membrii cooperativei trebuie să participe la relaţiile economice 
reciproce dintre membrii cooperativei şi cooperativă. Art. 4 din 
Legea privind cooperativa de întreprinzător nr. 73/2001, prevede că 
participarea la relaţiile economice cu cooperativa presupune 
procurarea de către membrii cooperativei a producţiei (serviciilor 
acesteia) sau livrarea (prestarea) către cooperativă de membrul 
acesteia a producţiei (serviciilor sale). 

Un principiu de bază ce stă la constituirea cooperativei de 
întreprinzător este prevăzut în art. 6 din Legea privind cooperativa de 
întreprinzător nr. 73/2001, conform căruia cooperativa este obligată 
să livreze (presteze) cel puţin 50 la sută din volumul total al 
producţiei (serviciilor) proprii membrilor săi şi/sau să procure (să 
beneficieze) de la membrii săi cel puţin de 50 la sută din volumul 
total al producţiei procurate (serviciilor primite) de către 
cooperativă.  

Dacă la expirarea perioadei de 3 luni condiţiile indicate mai 
sus nu sunt respectate, cooperativa urmează a fi reorganizată sau 
lichidată.  

2) Constituirea cooperativei 
1) Cooperativa de întreprinzător se constituie prin contractul 

de constituire şi statut. Cooperativa de întreprinzător se formează cu 
respectarea formalităţilor şi regulilor generale pentru crearea unei 
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societăţi comerciale, dar prezintă unele reguli proprii. Aceste reguli 
specifice cooperativei de întreprinzător se referă la numărul 
membrilor, obiectul cooperativei de întreprinzător, capitalul social, 
aporturile membrilor, statutul cooperativei de întreprinzător. 
Cooperativa de întreprinzător parcurge următoarele etape de 
fondare: încheierea contractului constitutiv; transmiterea cotelor de 
participare la capitalul social; convocarea adunării constitutive; 
înregistrarea de stat a cooperativei. 

3) Actele de constituire a cooperativei 
Contractul de constituire trebuie să cuprindă menţiunile 

stipulate în art. 16 al Legii privind cooperativa de întreprinzător nr. 
73/2001. 

a) Firma cooperativei de întreprinzător cuprinde denumirea 
deplină a cooperativei, cu sintagma „cooperativa de 
întreprinzător”, precum şi cea prescurtată „C.I.”. Sediul 
cooperativei se consideră sediul organului ei executiv. 

b) Genurile de activitate ale cooperativei pot fi: de prelucrare, 
de prestări de servicii, de economii şi împrumut, precum şi 
alte tipuri de activitate. Genul de activitate trebuie să fie 
licit şi moral. 

c) Termenul de activitate a cooperativei poate să fie unul 
determinat sau nedeterminat.  

d) Membrii cooperativei pot fi persoane fizice şi juridice, 
cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau apatrizi 
cu drept de reşedinţă în R.Moldova, cu capacitate de 
exerciţiu deplină, care practică activitatea de 
întreprinzător. Persoanele juridice pot fi cu sediul în 
Moldova sau în străinătate. Numărul membrilor fondatori 
ai cooperativei nu poate fi mai puţin de 5 persoane. 
Calitatea de membru se obţine prin participarea la 
constituirea cooperativei sau prin intrarea în cooperativă 
în baza cererii solicitantului şi a deciziei respective a 
consiliului cooperativei. În cadrul cooperativei pe lângă 
membri pot fi şi membri asociaţi, care nu sunt obligaţi să 
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participe la relaţiile economice cu cooperativa, dar în 
schimb sunt obligaţi să achite cota preferenţială. 

e) Capitalul social al cooperativei se formează din capitalul 
propriu şi din capitalul împrumutat. Capitalul propriu al 
cooperativei se constituie din capitalul social, capitalul 
suplimentar, rezervele cooperativei, profitul nerepartizat, 
din subvenţii, donaţii, sponsorizări, precum şi din alte 
sume primite cu titlul gratuit. Mărimea capitalului social al 
cooperativei trebuie să fie egală cu valoarea cotelor, 
inclusiv a părţilor lor nevărsate ale tuturor membrilor şi 
membrilor asociaţiei ai cooperativei. 

f) Aporturile în capitalul social. Drept aporturi în capitalul 
social pot servi mijloacele băneşti şi patrimoniul nebănesc 
(bunuri). Aporturile nebăneşti pot fi transmise 
cooperativei cu titlul de proprietate sau folosinţă. Valoarea 
de piaţă a aportului nebănesc transmis cooperativei, cu 
titlu de folosinţă în contul cotei ordinare, se determină 
pornind de la mărimea de piaţă a plăţii de arendă şi 
termenele de utilizare a acestui aport, stabilite în contractul 
încheiat între membrul cooperativei şi cooperativă. Nu pot 
servi drept aporturi în contul cotei ordinare: evaluarea în 
bani a activităţilor privind constituirea cooperativei; 
bunurile imobile şi mobile neînregistrate, inclusiv 
produsele activităţii intelectuale pasibile înregistrării de 
stat, bunurile a căror participare în circuitul civil este 
interzisă sau limitată, împrumuturile primite de la 
cooperativă. Aporturile în contul cotei preferenţiale pot fi 
efectuate doar cu mijloace băneşti, mărimea cotelor 
ordinare şi a celor preferenţiale se exprimă în lei şi trebuie 
să fie divizibilă la 10. Mărimea totală a cotelor ordinare şi 
preferenţiale deţinute de un membru al cooperativei nu 
poate depăşi 20 la sută din capitalul social al acesteia; dacă 
mărimea cotelor deţinute de un membru al cooperativei 
depăşeşte plafonul de participare la capitalul social, 
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consiliul cooperativei este obligat în termen de 6 luni să 
asigure micşorarea mărimii cotelor respective până la 
plafonul stabilit. 

4) Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale 
Membrul cooperativei este în drept să vândă sau să cesioneze 

cota sa ordinară sau preferenţială altui membru sau unui membru 
asociat al cooperativei în modul stabilit de legislaţie sau statutul 
cooperativei. Cesiunea cotei ordinare unui terţ se admite doar cu 
acordul consiliului cooperativei care trebuie să fie dată în termen de 
o lună de la data depunerii concomitente a cererii de cesiune sau a 
cererii de procurare de către un terţ a acestei cote. În cazul dat, 
membrii cooperativei au dreptul de preemţiune asupra cotei care se 
cesionează, dacă statutul nu prevede altfel. Cesiunea cotei 
preferenţiale nu necesită acordul consiliului cooperativei. 

Cota unui membru poate fi gajată, dacă acest fapt este prevăzut 
în statutul cooperativei şi dacă există consimţământul consiliului 
cooperativei sau al adunării generale. 

5) Ieşirea din cooperativă. Art. 29 al Legii privind 
cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001 prevede dreptul 
membrului de a ieşi din cooperativă. Retragerea din cooperativă se 
efectuează în baza depunerii cererii către consiliul cooperativei, care 
o va examina în termen de o lună de zile de la data depunerii. În 
decizia consiliului se vor indica obligaţiile patrimoniale reciproce ale 
membrilor cooperativei şi ale cooperativei legate de restituirea valorii 
cotei, precum şi termenele executării acestora. Din momentul 
depunerii cererii, membrul cooperativei pierde dreptul de a fi 
membru al consiliului, al comisiei de revizie sau preşedinte al 
cooperativei. Dacă cererea de ieşire din cooperativă este depusă cu, 
cel puţin, 3 luni până la expirarea anului financiar curent, membrul 
cooperativei pierde calitatea de membru din prima zi a anului 
financiar următor. 

6) Excluderea din cooperativă. Excluderea unui membru din 
cooperativă se efectuează prin decizia consiliului acesteia. Această 
atribuţie poate fi atribuită şi adunării generale, dacă consiliul nu este 
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constituit şi acest fapt este prevăzut în statutul cooperativei. Membrii 
consiliului, ai comisiei de revizie, ai comisiei de arbitraj şi 
preşedintele cooperativei pot fi excluşi din cooperativă numai prin 
hotărârea adunării generale. Art. 30 din Legea privind cooperativele 
de întreprinzător nr. 73/2001 prevede următoarele temeiuri de 
excludere, şi anume: persoana n-a avut dreptul să fie membru al 
cooperativei, adică nu corespunde cerinţelor prevăzute de art. 23 din 
Legea privind cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001; n-a preluat 
în decursul a 12 luni consecutive relaţiile economice cu cooperativa, 
după ce i-a fost suspendat dreptul de vot al membrului; comite 
încălcări în continuu după expirarea termenului rezonabil stabilit de 
consiliul cooperativei pentru înlăturarea acestora, fiind avertizat în 
scris de către consiliu cooperativei despre executarea sau 
neexecutarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale; este concomitent 
şi membru al altei cooperative de profil similar, dacă, conform 
statutului, aceasta contravine intereselor cooperativei. 

Membrul exclus din cooperativă pierde calitatea de membru 
din ziua adoptării deciziei de către organul abilitat al cooperativei. 
Decizia privind excluderea membrului din cooperativă poate fi 
contestată în cadrul adunării generale, iar hotărârea adunării 
generale poate fi atacată în instanţa de judecată.  

Transmiterea cotei pe cale succesorală 
Moştenitorul cotei membrului decedat al cooperativei poate să 

obţină calitatea de membru, dacă acest fapt a fost prevăzut în statutul 
cooperativei şi dacă în termen de 3 luni de la primirea certificatului 
privind dreptul de moştenire a depus cererea de intrare în 
cooperativă cu prezentarea probelor documentare referitoare la 
moştenirea cotei decedatului. Moştenitorul devine membru al 
cooperativei de la data decesului fostului membru al acesteia.  

Statutul cooperativei 
Statutul cooperativei, conform art. 17 din Legea privind 

cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001 trebuie să conţină 
următoarele clauze:  

− mărimea minimă a capitalului propriu al cooperativei; 
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− drepturile, obligaţiile şi răspunderea cooperativei, a 
membrilor şi membrilor ei asociaţi; 

− condiţiile şi modul de obţinere şi de retragere a calităţii de 
membru şi membru asociat al cooperativei; 

− mărimea minimă şi modul de efectuare a aporturilor în 
contul cotelor iniţiale şi suplimentare, precum şi a cotei 
preferenţiale; 

− modul de evaluare a aporturilor nebăneşti în capitalul 
social; 

− modul de înstrăinare a cotelor; 
− lista organelor cooperative, competenţa, modul de formare 

şi durata mandatului acestora; 
− modul de votare la adunarea generală şi date privind 

numărul de voturi; 
− modul de formare şi utilizare a rezervelor cooperativei; 
− lista întreprinderilor afiliate; 
− modul de contestare a deciziilor organelor cooperativei şi 

de soluţionare a litigiilor dintre membrii cooperativei, 
dintre aceştia din urmă şi cooperativă; 

− temeiurile şi modul de reorganizare şi lichidare a 
cooperativei. 

În statutul cooperativei pot fi incluse şi alte prevederi ce nu 
contravin actelor legislative.  

Drepturile membrilor cooperativei 
Membrii cooperativei dispun de următoarele drepturi: 
− să participe la adunarea generală, să aleagă şi să fie aleşi în 

organele cooperativei; 
− să aibă acces la informaţiile privind activitatea cooperativei 

prevăzute de lege sau statutul cooperativei; 
− să beneficieze de rabaturi (adaosuri) cooperatiste, precum 

şi, după caz, de cote bonus şi de dobândă la împrumutul 
acordat de către ei cooperativei; 
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− să procure, în mod preferenţial, cotele ordinare (părţile 
acestora) care se cesionează, dacă acest privilegiu este 
prevăzut de statutul cooperativei; 

− să înstrăineze, să gajeze, să lase prin testament cota lor 
ordinară (o parte a acesteia), precum şi să iasă din 
cooperativă la expirarea anului financiar, în modul stabilit 
de actele legislative, de statutul şi regulamentele respective 
ale cooperativei; 

− să transforme, cu acordul consiliului cooperativei, cota 
ordinară (o parte a acesteia) în cotă preferenţială sau în 
împrumut acordat cooperativei; 

− să transforme, cu acordul consiliului cooperativei, cota 
preferenţială (o parte a acesteia) sau împrumutul acordat 
cooperativei în cota lor suplimentară; 

− să întreprindă alte acţiuni neinterzise de actele legislative 
sau statutul cooperativei. 

Obligaţiile membrilor cooperativei 
− să efectueze aportul în contul cotei iniţiale şi a cotelor 

suplimentare; 
− să participe la relaţiile economice cu cooperativa; 
− să informeze cooperativa privind orice schimbare în 

datele introduse în registrul membrilor cooperativei. 
Drepturile membrilor asociaţi ai cooperativei 

− să participe fără drept de vot la adunarea generală a 
cooperativei; 

− să aibă acces la procesele-verbale şi la rapoartele 
financiare; 

− să primească dividende; 
− să procure în mod prioritar cota preferenţială; 
− să înstrăineze, să gajeze şi să lase prin testament cota lor 

preferenţială; 
− să transforme, cu acordul consiliului cooperativei, cota 

preferenţială în cotă ordinară; 
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− să transforme, cu acordul consiliului, împrumutul 
acordat cooperativei în partea cotei preferenţiale. 

Obligaţiile membrilor asociaţi 
− să informeze cooperativa despre orice schimbare în 

datele lor introduse în registrul membrilor cooperativei; 
− să suporte riscul pentru obligaţiile cooperativei în 

limitele cotei lor preferenţiale. 
Funcţionarea cooperativei de întreprinzător 
Organizarea şi funcţionarea constituie o altă particularitate a 

cooperativei de întreprinzător. Organele cooperativei de 
întreprinzător sunt următoarele: adunarea generală, consiliul, 
preşedintele cooperativei şi comisia de revizie. Adunarea generală 
este organul de eliberare şi de decizie a cooperativei de 
întreprinzător. Ea exprimă voinţa socială şi ia hotărâri în problemele 
esenţiale ale activităţii cooperativei de întreprinzător. 

Adunarea generală a membrilor cooperativei de întreprinzător 
poate fi ordinară şi extraordinară. Adunările generale ordinare se 
întrunesc, cel puţin, o dată pe an, de obicei la sfârşitul anului 
financiar, iar cea extraordinară – după necesitate.  

Convocarea adunării cooperativei de întreprinzător 
Adunarea generală anuală se convoacă prin decizia consiliului 

cooperativei şi se întruneşte în termen cel puţin de 50 de zile de la 
expirarea anului financiar. Adunarea generală extraordinară se 
convoacă de către preşedintele cooperativei, în baza deciziei 
consiliului cooperativei, luate din iniţiativa consiliului, la cererea 
comisiei de revizie sau a membrilor cooperativei, care deţin cel puţin 
20 la sută din numărul total de voturi ale membrilor cooperativei. 
Dacă preşedintele cooperativei nu convoacă în termen de 20 de zile 
adunarea generală extraordinară de la data adoptării deciziei 
consiliului, atunci va fi convocată de către consiliul cooperativei într-
un termen ce nu va depăşi o lună de la data adoptării deciziei privind 
convocarea adunării. În cazul dacă consiliul nu convoacă adunarea 
generală extraordinară, aceasta va fi convocată de către comisia de 
revizie sau de membrii cooperativei. 
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Preşedintele cooperativei este obligat să înştiinţeze în scris 
fiecare membru al cooperativei cu cel puţin 15 zile până la întrunirea 
adunării generale sau să publice un aviz într-un organ de presă, 
stabilit în statutul cooperativei. Avizul trebuie să conţină informaţii 
privind: locul, data, ordinea de zi şi ora desfăşurării adunării 
generale.  

Atribuţiile adunării generale 
Adunarea generală, potrivit art. 42 din Legea privind 

cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001, are următoarele atribuţii: 
− aprobă modificările şi completările statutului cooperativei, 

precum şi a statutului în redacţie nouă; 
− stabileşte formele de desfăşurare a adunării generale şi 

modul de înştiinţare a membrilor cooperativei despre 
convocarea acesteia; 

− aprobă modul de familiarizare a membrilor cooperativei cu 
materialele pentru ordinea de zi a adunării generale; 

− adoptă direcţiile prioritare de activitate, precum şi bugetul 
cooperativei; 

− aprobă regulamentul adunării generale, al consiliului, al 
comisiei de revizie, al comisiei de arbitraj, al preşedintelui 
cooperativei; 

− alege şi revocă membrii consiliului, ai comisiei de revizie şi 
ai comisiei de arbitraj; 

− aprobă modul de acordare a împrumuturilor membrilor 
cooperativei şi de primire a împrumuturilor de la aceştia; 

− adoptă deciziile privind plasarea obligaţiunilor; 
− stabileşte sursele şi mărimea defalcărilor în rezervele 

cooperativelor şi direcţiile de utilizare a acestora; 
− aprobă normativele de repartizare a profitului net al 

cooperativei, precum şi a mărimii plăţii cuvenite 
membrilor cooperativei; 

− vinde sau lichidează întreprinderile afiliate ori vinde cotele 
de participare a cooperativei la întreprinderile sale afiliate; 
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− constituie filiale şi reprezentanţe, aprobă regulamente 
pentru activitatea acestora, desemnează şi eliberează din 
funcţie conducătorii acestor filiale şi reprezentanţe; 

− aprobă aderarea cooperativei la uniunile de întreprinderi 
sau retragerea din acestea; 

− examinează raporturile financiare ale cooperativei, 
raportul consiliului, raportul comisiei de revizie, raportul 
preşedintelui cooperativei; 

− examinează plângerile membrilor cooperativei împotriva 
acţiunilor preşedintelui sau ale consiliului cooperativei; 

− hotărăşte reorganizarea şi lichidarea cooperativei. 
Adunarea generală este în drept să examineze şi alte chestiuni 

ce nu ţin de competenţa ei, dar sânt transmise spre soluţionare de 
către consiliul sau preşedintele cooperativei. 

Condiţiile cerute pentru deliberare şi decizie 
Potrivit Legii privind cooperativele de întreprinzător nr. 

73/2001, hotărârile membrilor cooperativei se iau în cadrul adunării 
generale (art. 49 din Legea privind cooperativele de întreprinzător nr. 
73/2001). Aceasta înseamnă că membrii trebuie să participe la 
adunarea generală şi se ia parte la deliberare şi decizie. Fiecare 
membru al cooperativei deţine un singur vot în cadrul adunării 
generale, însă în unele cazuri statutul cooperativei poate prevedea 
dreptul unor membri, în baza hotărârii adunării generale, la două sau 
trei voturi, în cazul în care volumul efectiv de participare a acestor 
membri la relaţiile economice cu cooperativa depăşeşte considerabil 
volumul mediu de participare a altor membri ai cooperativei. 

Adunarea generală anuală se consideră deliberativă, dacă la ea 
sunt reprezentate voturile a cel puţin jumătate din numărul total de 
voturi ale membrilor cooperativei. Dacă la adunarea generală nu este 
reprezentat numărul necesar de voturi, atunci se va convoca o nouă 
adunare repetat, însă numai devreme de 3 zile şi nu mai târziu de 30 
zile de la data adunării convocate iniţial. 
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Adunarea generală repetată este deliberativă, dacă la ea sunt 
reprezentate cel puţin 1/3 din numărul total de voturi ale membrilor 
cooperativei.  

Cu privire la exercitarea dreptului de vot în adunare, legea 
stabileşte anumite interdicţii, în cazul unui conflict de interese dintre 
membru şi cooperativă. Un membru nu poate exercita dreptul de vot 
în deliberările adunării generale referitoare la revocarea lui din 
funcţia eligibilă în cooperativă, tragerea lui la răspundere faţă de 
cooperativă, încheierea unei tranzacţii, excluderea lui din cooperativă 
(art. 48 din Legea privind cooperativele de întreprinzător nr. 
73/2001). 

Hotărârile adunării generale 
Hotărârile în cadrul adunării generale se adoptă cu majoritatea 

voturilor reprezentate în cadrul ei. Trebuie de menţionat că pentru 
anumite probleme, care privesc activitatea societăţii, legea impune 
condiţii speciale pentru luarea deciziilor. Art. 49 din Legea privind 
cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001 prevede că pentru 
hotărârile ce au ca obiect modificarea sau completarea ordinii de zi a 
adunării generale, modificarea condiţiilor şi a modului de obţinere şi 
de retragere a calităţii de membru şi de membru asociat al 
cooperativei; schimbarea numărului de voturi de care dispune un 
membru al cooperativei; stabilirea obligaţiilor suplimentare pentru 
membrii cooperativei, modificarea mărimii minime a aporturilor în 
contul cotelor iniţiale şi suplimentare, precum şi în contul cotei 
preferenţiale, efectuarea vărsămintelor pentru acoperirea pierderilor 
de bilanţ ale cooperativei, reorganizarea, vânzarea sau lichidarea 
cooperativei, a întreprinderilor afiliate ale acesteia sau vânzarea cotei 
de coparticipare a cooperativei în întreprinderile ei afiliate sunt 
necesare 2/3 din voturile reprezentate la adunarea generală. 

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toţi 
membrii cooperativei.  

Consiliul cooperativei 
Consiliul cooperativei se constituie în cooperativele de 

întreprinzător, numărul membrilor căreia este mai mare de 30 de 
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persoane. Statutul cooperativei poate să prevadă posibilitatea 
constituirii consiliului şi în cazul unui număr mai mic de membri 
ai cooperativei. Consiliul cooperativei este alcătuit din 3 persoane 
membri ai cooperativei, însă în statut poate fi prevăzut că o parte 
a consiliului cooperativei, ce constituie 1/5 din componenţa 
acestuia, poate fi desemnată din rândul persoanelor care nu sunt 
membri ai cooperativei. Membrii consiliului cooperativei se aleg 
pe un termen de 2 ani. De asemenea, în statut e posibil să se 
prevadă crearea de către adunarea generală a unei rezerve a 
consiliului cooperative pentru subrogarea conform deciziei 
consiliului a membrilor retraşi ai acestuia.  

În fruntea consiliului se alege un preşedinte de către membrii 
consiliului sau de către adunarea generală.  

Consiliul cooperativei are următoarele atribuţii: 
− adoptă deciziile privind obţinerea calităţii de membru şi 

membru asociat al cooperativei şi de excludere din 
cooperativă; 

− stabileşte mărimea cotelor suplimentare anuale; 
− aprobă valoarea de piaţă a aporturilor nebăneşti în 

contul cotelor ordinare; 
− înaintează propuneri adunării generale privind plata 

dividendelor şi calcularea cotelor bonus; 
− prezintă adunării generale propuneri privind aderarea la 

uniunile de întreprinderi sau ieşirea din ele; 
− prezintă adunării generale raporturi anuale privind 

activitatea sa şi a cooperativei; 
− prezintă adunării generale avize la raportul financiar 

anual al cooperativei şi la raportul preşedintelui 
cooperativei. 

Prin statutul cooperativei pot fi stabilite şi alte atribuţii ale 
consiliului care nu contravin legislaţiei. 

Preşedintele cooperativei 
Organ executiv unipersonal al cooperativei de întreprinzător 

este preşedintele. Preşedintele cooperativei se alege de către adunarea 
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generală din rândurile membrilor cooperativei sau din rândul 
terţelor persoane pe un termen de 2 ani, dacă în statut nu sunt 
prevăzute alte clauze.  

Preşedintele cooperativei are următoarele atribuţii:  
− asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale şi a 

deciziilor consiliului cooperativei; 
− asigură registrul membrilor cooperativei, precum şi 

ţinerea evidenţei contabile a activităţii economico-
financiare a acesteia; 

− angajează şi eliberează lucrători. 
Preşedintele cooperativei poartă răspunderea solidară faţă de 

cooperativă împreună cu predecesorii săi, dacă cunosc informaţii 
despre încălcările săvârşite de către ultimii şi nu le-au adus la 
cunoştinţă comisiei de revizie. 

Comisia de revizie 
Organul de control al cooperativei de întreprinzător este 

comisia de revizie. Comisia de revizie este constituită din trei 
persoane, care sunt desemnate pe un termen de la 2 la 5 ani. În cazul 
în care numărul membrilor cooperativei nu depăşeşte 30 de 
persoane, poate fi ales un singur revizor. Membri ai comisiei pot fi 
atât membri ai cooperativei, cât şi alte persoane. Nu pot fi membri ai 
comisiei membrii consiliului cooperativei, comisiei de arbitraj; 
preşedintele cooperativei, precum şi persoanele care nu posedă 
calificare în contabilitate, finanţe, economie sau drept; gestionarii 
cooperativei şi persoanele care ţin evidenţa contabilă în cooperativă. 

Membrii comisiei de revizie poartă răspundere pentru 
incorectitudinea avizelor întocmite de ei şi pentru divulgarea 
informaţiilor ce prezintă secretul comercial al cooperativei. 

Comisia de arbitraj 
În cadrul cooperativei de întreprinzător poate fi creată o 

comisie de arbitraj. Comisia de arbitraj se constituie de către 
adunarea generală şi este alcătuită din cel puţin 3 persoane, una 
dintre ele obligatoriu trebuie să fie jurist, cu experienţă în domeniu. 
Membri ai comisiei de arbitraj nu pot fi membrii consiliului 
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cooperativei; preşedintele cooperativei; contabilul-şef şi locţiitorii 
acestuia; persoanele necalificate în drept, economie, finanţe sau 
contabilitate. Comisia de arbitraj examinează contestările la deciziile 
organelor cooperativei, de asemenea, ea este în drept să soluţioneze 
litigiile dintre membrii cooperativei, precum şi dintre aceştia şi 
cooperativă, dacă părţile în litigiu au încheiat acordul de arbitraj. 

Contestarea în comisia de arbitraj a deciziilor organelor 
cooperativei nu constituie un element pentru contestarea acestora în 
organele ierarhic superioare ale cooperativei sau în instanţa 
judecătorească.  

Fondurile cooperativei 
Cooperativa este obligată să-şi formeze un capital de rezervă. 

Capitalul de rezervă al cooperativei este destinat pentru acoperirea 
pierderilor de bilanţ ale acesteia. El se formează prin defalcările 
anuale din profitul net al cooperativei. Mărimea defalcărilor sau 
alocaţiilor se aprobă de către adunarea generală. Pe lângă capitalul de 
rezervă, cooperativa mai este obligată să-şi creeze un fond de 
dezvoltare. Fondul de dezvoltare al cooperativei este destinat pentru 
dezvoltarea producţiei sale şi se formează prin defalcări anuale din 
profitul net al cooperativei. În statutul cooperativei se poate prevedea 
formarea fondului indivizibil şi a unui fond de risc. Fondul de risc 
este destinat pentru a acoperi pierderile valorii reale, a cotelor din 
cauza inflaţiei sau în cazul de forţă majoră. Fondul indivizibil al 
cooperativei nu se distribuie membrilor cooperativei. 

Distribuirea profitului net al cooperativei 
Profitul net al cooperativei se distribuie în următoarea 

succesiune: plata dividendelor; acoperirea pierderilor de bilanţ; 
defalcările în rezervele cooperativei; calcularea cotelor bonus; 
defalcările pentru alte scopuri. 

Scopul persoanei juridice cu scop lucrativ este de a obţine 
profit. De asemenea şi cooperativa este creată pentru obţinerea 
profitului. În situaţia în care cooperativa nu are pierderi de bilanţ, 
este solvabilă şi capitalul propriu nu este mai mic decât capitalul 
social, ea poate anunţa plata dividendelor membrilor cooperativei. 
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Dividendele se plătesc în mijloace băneşti, iar cu acordul consiliului 
cooperativei pot fi achitate în patrimoniu nebănesc. Dividendele se 
plătesc în termen de 6 luni de zile de la data declarării lor de către 
adunarea generală. Mărimea dividendelor se determină proporţional 
mărimii cotei preferenţiale şi perioadei de timp pe parcursul căreia 
cota a fost folosită de cooperativă, în anul pentru care se anunţă 
dividendele. În cazul, în care membrul cooperativei care deţine cota 
preferenţială n-a achitat integral cota sa suplimentară, dividendele ce 
i-au fost calculate se utilizează pentru stingerea datoriei la achitarea 
acestei cote. Dividendele deţinătorului cotei preferenţiale pot fi 
transformate, la cererea lui, în baza de contract al părţii a cotei 
acesteia sau în împrumutul acordat cooperativei. 

Pierderile de bilanţ ale cooperativei care nu au fost raportate 
de către aceasta pe anii următori, se acoperă din contul profitului 
cooperativei nerepartizat în anii precedenţi, apoi din contul 
rezervelor stabilite de statutul cooperativei. În cazul în care 
mijloacele financiare nu sunt insuficiente pentru acoperirea 
pierderilor de bilanţ ale cooperativei, în baza hotărârii adunării 
generale în acest scop pot fi micşorate toate cotele ordinare. De 
asemenea, poate fi prevăzut în statut, pentru acoperirea pierderilor, 
efectuarea de vărsăminte în baza hotărârii adunării generale şi 
acordul fiecărui membru al cooperativei. Mărimea vărsămintelor se 
calculează proporţional volumului efectiv de participare a membrilor 
cooperativei la relaţiile economice cu aceasta. Partea capitalului 
social al cooperativei, folosită pentru acoperirea pierderilor de bilanţ, 
se restituie din profitul net al cooperativei, care va fi obţinut în anii 
următori. 
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Tema 12.  
ÎNTREPRINDEREA DE STAT ŞI 

ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ 
 

1. Întreprinderea de stat 
2. Întreprinderea municipală 

 
 

12.1. Întreprinderea de stat 
 
„Activitatea de întreprinzător a statului” este o novaţie şi 

reprezintă un fenomen social-economic complex.191 
А. Бусынин menţionează că „activitatea de întreprinzător a 

statului” este acea formă a activităţii de întreprinzător care se 
desfăşoară prin intermediul întreprinderilor constituite de: 

− organele de stat, care conform legislaţiei sunt 
împuternicite să gestioneze proprietatea statului 
(întreprinderea de stat); 

− organele autoadministrării locale (întreprinderea 
municipală).192 

Majoritatea autorilor atribuie noţiunea „activitatea de 
întreprinzător a statului” la activitatea întreprinderilor de stat şi a 
celor municipale.193 

Totodată, în doctrină, aceste instituţii (întreprinderea de stat şi 
municipală) sunt analizate unilateral şi cu un grad mărit de precauţie, 

                                                 
191 Дойников И.В. Предпринимательское право. – Москва: «ПРИОР», 2002. Р. 
282 
192 Бусынин А. Предпринимательство. – Москва, 1997. – Р. 52-53 
193 Таракановский Е. Государственное предпринимательство: Организационно-
правовые формы. – Вопросы экономики, 1993, № 12. – Р. 76 
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când se vorbeşte despre caracteristica generală a persoanelor 
juridice.194 

Întreprinderea de stat (al cărei capital social aparţine în 
întregime statului) este agentul economic independent care, pe baza 
proprietăţii de stat transmise ei în gestiune, desfăşoară activitate de 
întreprinzător. Întreprinderea de stat se deosebeşte de alte persoane 
juridice cu scop lucrativ prin faptul că ea nu dispune de dreptul de 
proprietate asupra patrimoniului, el fiind transmis în gestiunea 
economică.195 

Referitor la întreprinderea de stat şi municipală, în doctrina 
rusă se menţionează că, din punct de vedere al circuitului economic, 
aceste instituţii nu sunt perfecte, deoarece participanţii acestui circuit 
trebuie să fie proprietari care de sine stătător dispun de bunurile lor. 
În cazul întreprinderilor de stat şi municipale, însă, la circuitul 
economic participă subiecţi care nu au toate împuternicirile unui 
proprietar privind dispunerea de aceste bunuri, iar împuternicirile 
proprietarului acestor bunuri sunt limitate de legislaţie.196 

Renumitul civilist rus, profesorul Е.А. Суханîâ, care este de 
aceeaşi opinie, menţionează încă un aspect important: recunoaşterea 
întreprinderii ca persoană juridică nu este o caracteristică a ţărilor cu 
o economie dezvoltată. Întreprinderile, în general, precum şi cele de 
stat, în particular sunt considerate complexe patrimoniale, adică 
obiecte şi nu subiecte ale dreptului civil.197 

Având patrimoniul său propriu, distinct de cel de stat, 
întreprinderea de stat poartă răspundere pentru obligaţiile sale în 

                                                 
194 Косякова Н.И., Антонов В.В., Носов С.И., Антонова Н.А. Правовые формы 
организаций. Образцы учредительных документов. – Москва: «ПРИОР», 2002. 
– Р. 226 
195 Кооммерческое право: Часть 1. // Под. ред. Попондопуло В.Ф. – Москва : 
Юристь, 2004. – С.196 
196 Коментарий к законодательству о федеральных государственных унитарных 
предприятиях. 2-е издание, переработанное и дополненое. // Под. ред. 
Орловского Ю.П., Ушаковой Н.А. – Москва: Юстицинформ, 2002. – Р. 15 
197 Российская юридическая энциклопедия. Москва: Информа-М, 1999. – Р. 200 
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limita acestui patrimoniu, iar statul nu are nici o răspundere pentru 
obligaţiile întreprinderii. De asemenea, întreprinderea nu poartă 
răspundere pentru obligaţiile statului. 

Din momentul înregistrării de stat, întreprinderea capătă 
drepturi de persoană juridică. În denumirea sa trebuie să se includă 
sintagma în limba de stat „Întreprindere de stat” sau abrevierea 
„Î.S.”, principalul gen de activitate şi cuvintele „Republica Moldova”.  

Ca orice altă persoană juridică, întreprinderea de stat are 
dreptul să deschidă filiale şi reprezentanţe. Cu acordul fondatorului 
şi a organului care exercită controlul asupra respectării legislaţiei 
antimonopol, întreprinderea are dreptul să intre în componenţa 
asociaţiilor, concernelor, consorţiilor şi altor asociaţii de stat ale 
întreprinderilor, în baza contractelor încheiate cu alţi agenţi 
economici.  

Fondatori ai întreprinderii de stat pot fi Guvernul, autorităţile 
administraţiei publice centrale de specialitate, alte autorităţi 
administrative, pe care Guvernul, în calitate de proprietar al 
patrimoniului de stat, le-a investit cu atribuţii de fondator al 
întreprinderii. 

Actele constitutive ale întreprinderii de stat sunt decizia 
fondatorului privind înfiinţarea întreprinderii de stat şi statutul 
acesteia, aprobat de fondator. Statutul-model al întreprinderii de stat 
este aprobat de către Guvern. 

Statutul trebuie să conţină următoarele date: 
1. Firma, inclusiv abreviată, şi sediul întreprinderii; 
2. Data şi numărul deciziei fondatorului privind înfiinţarea 

întreprinderii, sediul fondatorului; 
3. Genurile de activitate; 
4. Durata întreprinderii (dacă durata nu este indicată, se 

consideră că întreprinderea a fost constituită pe o durată 
nelimitată); 

5. Componenţa bunurilor transmise în gestiune 
întreprinderii şi mărimea capitalului social; 

6. Planul şi mărimea terenului ocupat de întreprindere; 
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7. Răspunderea întreprinderii pentru obligaţiile sale; 
8. Organele de gestiune şi control, competenţa lor, modul 

de constituire şi de desfăşurare a activităţii; 
9. Modul de repartizare şi utilizare a beneficiului, precum şi 

de acoperire a pierderilor; 
10. Modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii. 

Statutul poate prevedea şi alte clauze ce nu contravin legislaţiei 
în vigoare. 

Patrimoniul întreprinderii de stat este format din bunurile 
transmise întreprinderii în gestiune de către fondator (terenul, 
fondurile fixe şi circulante, alte valori, al căror cost este indicat în 
bilanţul autonom al întreprinderii). Întreprinderea este obligată să 
păstreze, să utilizeze raţional şi să sporească bunurile de care dispune 
şi să le asigure. Ea nu poate fără autorizaţia fondatorului să dea în 
arendă sau în gaj proprietatea transmisă ei în gestiune operativă. De 
asemenea, întreprinderea nu poate participa cu bunurile sale la 
activitatea structurilor nestatale, precum şi să investească mijloace în 
alte state. 

Mărimea capitalului social şi procedura modificării lui se 
stabilesc în statutul întreprinderii. Capitalul social se formează din: 

1. Depunerile materiale ale fondatorului; 
2. Investiţiile capitale din contul subvenţiilor şi 

beneficiului; 
3. Bunurile transmise în mod gratuit; 
4. Alte surse neinterzise de lege. 

Statutul poate prevedea constituirea unui fond de rezervă. 
Fondatorul are următoare atribuţii: 

a) aprobă statutul întreprinderii, modificările şi 
completările acestuia; 

b) stabileşte indicii economici ai întreprinderii; 
c) promovează o politică tehnică unică în cadrul ramurii; 
d) desemnează membrii consiliului de administraţie şi 

managerul şi îi eliberează din funcţie; 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 267 -

e) transmite bunurile şi atribuţiile sale în ceea ce priveşte 
desfăşurarea activităţii de întreprinzător managerului, în 
baza contractului (acordului). 

Organele de conducere ale întreprinderii de stat. Fondatorul 
îşi exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul 
managerului – şeful de întreprindere, numit prin concurs sau al 
consiliului de administraţie. Statutul întreprinderii poate prevedea 
constituirea consiliului de administraţie, care este organul colegial 
de administrare a întreprinderii, reprezintă interesele statului şi îşi 
exercită activitatea în conformitate cu Legea cu privire la 
întreprinderea de stat nr. 146/1994 şi Regulamentul consiliului de 
administraţie al întreprinderii de stat, aprobat de Guvern. Din 
interpretarea acestei norme legale rezultă că organul de conducere 
poate fi unipersonal sau colegial. 

Managerul întreprinderii de stat este numit prin contract 
(acord) de către fondator. Contractul respectiv reglementează: 

a) relaţiile dintre fondator şi manager, 
b) stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, 
c) restricţiile la drepturile de folosinţă şi dispunere de 

patrimoniul întreprinderii, 
d) prevede modul şi condiţiile de remunerare a 

managerului, 
e) răspunderea materială a părţilor, 
f) condiţiile de reziliere a contractului. 

Din momentul numirii managerului, fondatorul nu mai are 
dreptul să intervină în activitatea întreprinderii, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de legislaţie sau contract. 

Managerul are următoarele atribuţii: 
a) conduce activitatea întreprinderii şi asigură funcţionarea 

ei eficientă; 
b) acţionează fără procură în numele întreprinderii; 
c) reprezintă interesele întreprinderii în relaţiile cu 

persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de 
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justiţie, având dreptul să transmită aceste împuterniciri 
şi altor lucrători ai întreprinderii; 

d) asigură executarea deciziilor fondatorului şi consiliului 
de administraţie; 

e) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în 
bănci; 

f) prezintă fondatorului (consiliului de administraţie) 
propuneri privind schimbarea componenţei, 
reconstrucţia, lărgirea, reutilizarea tehnică a bunurilor 
transmise în gestiunea operativă a întreprinderii; 

g) asigură folosirea eficientă şi reproducerea bunurilor 
primite în gestiune operativă; 

h) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau 
executarea necalitativă a obligaţiilor stabilite în contract. 

Consiliul de administraţie este compus din: managerul 
întreprinderii, reprezentanţi ai fondatorului şi ai colectivului de 
muncă. De asemenea, pot fi incluşi şi reprezentanţii ministerelor, 
departamentelor, altor organizaţii, specialişti în domeniul de 
activitate a întreprinderii, în economie şi drept. Preşedintele 
consiliului de administraţie şi membrii lui, cu excepţia 
reprezentanţilor colectivului de muncă, sunt confirmaţi de către 
fondator. 

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 
a) aprobă programul de perspectivă al dezvoltării şi 

planurile anuale ale întreprinderii; 
b) ia măsuri ce vor asigura integritatea şi folosirea eficientă 

a bunurilor întreprinderii; 
c) soluţionează, de comun acord cu fondatorul, problemele 

referitoare la intrarea întreprinderii în asociaţii şi alte 
uniuni şi ieşirea din ele; 

d) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, darea de 
seamă contabilă şi contul veniturilor şi pierderilor; 

e) prezintă fondatorului raportul anual cu privire la 
activitatea economico-financiară a întreprinderii sau, 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 269 -

după caz, rezultatele auditului independent al activităţii 
economico-financiare; 

f) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi 
folosirea creditelor în mărimea stabilită de fondator; 

g) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea şi 
completarea statutului întreprinderii, reorganizarea şi 
lichidarea întreprinderii. 

Statutul întreprinderii poate prevedea şi alte atribuţii ale 
consiliului de administraţie care nu contravin legislaţiei. Consiliul nu 
are dreptul să intervină în activitatea desfăşurată de manager 
conform contractului. 

Membrul consiliului se revocă de către organul care l-a 
confirmat sau ales, dacă: 

a) încalcă legislaţia 
b) a expirat termenul împuternicirilor; 
c) în caz de lichidare a întreprinderii; 
d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie. 

Răspunderea membrilor consiliului de administraţie este 
solidară faţă de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din 
îndeplinirea hotărârilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, 
statutul întreprinderii şi Regulamentului consiliului de administraţie. 
Membrul consiliului care a votat împotriva unei astfel de hotărâri 
este scutit de „repararea” prejudiciilor, dacă în procesul-verbal al 
şedinţei a fost fixat protestul lui. De asemenea, este absolvit de 
răspundere membrul consiliului de administraţie care nu a participat 
la şedinţă, dacă în decursul a 7 zile după ce a aflat sau trebuia să afle 
despre o asemenea hotărâre, a înmânat preşedintelui consiliului de 
administraţie un protest în scris. Membrul consiliului de 
administraţie poate fi scutit de prejudiciile cauzate de el în timpul 
îndeplinirii obligaţiunilor sale, dacă el a acţionat conform 
documentelor întreprinderii sau unei alte informaţii, a căror 
autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială, sau a acţionat în limitele 
unui risc normal de producţie sau gestiune. Demisia sau destituirea 
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membrului consiliului de administraţie nu-l scuteşte de obligaţia de 
„reparare” a prejudiciilor cauzate din vina lui. 

Activitatea de întreprinzător a întreprinderii. Întreprinderea 
poate practica orice genuri de activitate prevăzute în statutul ei, cu 
excepţia celor interzise de legislaţie. 

Întreprinderea îşi întocmeşte de sine stătător programul de 
producţie, pornind de la indicii economici stabiliţi de fondator, de la 
contractele încheiate pentru comercializarea producţiei şi necesitatea 
de a asigura dezvoltarea de producţie şi socială a întreprinderii. 

Preţurile la producţia sa, lucrările şi serviciile sale se stabilesc 
în baza cererii şi ofertei de pe piaţă, iar în cazurile prevăzute de actele 
normative – preţurile şi tarifurile sunt reglementate de stat. 

Beneficiul net al întreprinderii se formează după achitarea cu 
bugetul de stat şi creditorii, onorarea altor plăţi obligatorii stabilite de 
lege şi se repartizează în fondul dezvoltării producţiei, fondul de consum 
şi în fondul de rezervă în modul stabilit de statutul întreprinderii. 

Pierderile întreprinderii sunt acoperite din contul: 
a) beneficiului rămas la dispoziţia întreprinderii, precum şi 

din mijloacele fondului de rezervă; 
b) dotaţiilor şi subvenţiilor. 

Activitatea întreprinderii încetează în baza statutului său la 
decizia fondatorului prin reorganizarea sau lichidarea ei (se face în 
baza legislaţii în vigoare). 

 
 

12.2. Întreprinderea municipală 
 
Întreprinderea municipală este persoana juridică constituită 

în exclusivitate pe baza proprietăţii municipale care, prin utilizarea ei 
judicioasă, produce anumite tipuri de mărfuri, execută lucrări şi 
prestează servicii, necesare pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului 
şi realizarea intereselor sociale şi economice ale colectivului de 
muncă. Ea este în drept să practice orice gen de activitate neinterzis 
de lege. Întreprinderea municipală poate să practice anumite genuri 
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de activitate ce constituie monopol de stat numai în baza licenţelor 
eliberate, conform prevederilor legale. 

Întreprinderea municipală, ca orice persoană juridică, poate 
crea filiale şi reprezentanţe. Conducătorul filialei (reprezentanţei) 
este numit în funcţie de către conducătorul întreprinderii şi îşi 
derulează activitatea în conformitate cu prevederile contractului. 
Întreprinderea poartă răspundere pentru obligaţiile filialelor şi 
reprezentanţelor, iar acestea poartă răspundere pentru obligaţiile 
întreprinderii. 

Întreprinderea municipală are dreptul să se asocieze în baza 
unui acord special cu alte unităţi economice în uniuni, asociaţii, 
concerne etc., conform principiului ramural, teritorial sau altor 
principii, pentru a-şi lărgi posibilităţile în cadrul realizării şi 
protecţiei intereselor comune ale participanţilor – de producţie, 
tehnico-ştiinţifice, sociale etc. 

Fondatorul întreprinderii municipale este organul 
autoadministrării locale, care o înzestrează cu bunuri. Dacă pentru 
crearea şi activitatea întreprinderii sunt necesare terenuri sau alte 
resurse naturale, hotărârea privind crearea întreprinderii poate fi 
adoptată numai dacă fondatorul prezintă avizul pozitiv al organului 
teritorial de expertiză ecologică. Întreprinderea se consideră 
constituită din momentul înregistrării de stat, în baza legislaţiei în 
vigoare. Pentru înregistrare se prezintă următoarele documente de 
constituire: hotărârea fondatorului privind înfiinţarea întreprinderii 
şi statutul întreprinderii aprobat de fondator. 

Statutul întreprinderii trebuie să conţină următoarele clauze: 
1) denumirea hotărârii fondatorului privind aprobarea 

statutului întreprinderii, numărul şi data adoptării ei.  
2) denumirea (firma) întreprinderii şi sediul întreprinderii 

(în firmă se foloseşte cuvântul „municipal(ă)”); 
3) scopurile şi genurile de activitate ale întreprinderii; 
4) mărimea şi componenţa patrimoniului, trecut din 

proprietatea municipiului respectiv la balanţa 
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întreprinderii nou-create (fondul statutar sau capitalul 
social); 

5) modul de posesiune, folosinţă şi dispunere de fondul 
statutar, precum şi schimbarea lui, sursele de formare a 
patrimoniului întreprinderii, forma de repartizare a 
venitului (beneficiului net) şi de acoperire a pierderilor; 

6) principiile de instituire şi activitate a organelor 
administrative şi de control ale întreprinderii, 
competenţele lor; 

7) modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii. 
Statutul poate prevedea şi alte clauze care să specifice 

particularităţile activităţii întreprinderii, dar care să nu contravină 
legislaţiei în vigoare. 

Patrimoniul întreprinderii se constituie din fonduri fixe şi 
mijloace circulante, precum şi din alte valori, costul cărora este reflectat 
în balanţa autonomă a întreprinderii. Bunurile municipale transmise de 
fondator aparţin întreprinderii numai în limitele dreptului gestiunii lor 
economice. Întreprinderea îşi poate înstrăina fondurile fixe (clădirile, 
construcţiile, utilajele, mijloacele de transport şi alte valori materiale) 
numai în baza deciziei fondatorului, cu excepţia cazurilor când în 
statutul întreprinderii nu se prevede altceva. 

Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse: 
1. Cotele băneşti şi materialele fondatorului (capitalul 

social); 
2. Veniturile obţinute din comercializarea producţiei; 
3. Prestarea lucrărilor, serviciilor, precum şi altor genuri de 

activitate; 
4. Veniturile aduse de valorile mobiliare; 
5. Creditele băncilor şi ale altor creditori; 
6. Investiţiile capitale şi subvenţiile bugetare locale; 
7. Veniturile provenite din închirierea bunurilor sau din 

organizarea concursurilor, loteriilor şi altor activităţi 
similare; 
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8. Vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile 
persoanelor fizice şi juridice; 

9. Alte surse, neinterzise de legislaţia în vigoare. 
Din momentul fondării, întreprinderea poartă răspundere, 

pentru obligaţiile sale cu întreg patrimoniul său. Fondatorul nu 
poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar întreprinderea 
nu poartă răspundere pentru obligaţiile fondatorului. 

Administrarea întreprinderii este efectuată, în conformitate 
cu statutul ei, de către conducătorul (managerul) acesteia, numit şi 
eliberat din funcţie de fondator, în baza contractului individual de 
muncă. În contractul respectiv se stabilesc drepturile şi obligaţiile 
reciproce ale părţilor, inclusiv modul în care conducătorul îşi exercită 
atribuţiile de întreprinzător, limitele drepturilor de folosinţă şi 
gestiune a patrimoniului, genurile de activitate autorizate în 
beneficiul fondatorului, relaţiile reciproce financiare, răspunderea 
(materială) pentru neexecutarea sau executarea neconformă a 
obligaţiilor sale. 

Conducătorul poartă răspundere materială pentru obligaţiile 
întreprinderii conduse de el. Fondatorul sau orice altă persoană terţă, 
în termenul de valabilitate al contractului, n-are dreptul să se amestece 
în activitatea conducătorului, cu excepţia cazului în care clauzele 
contractuale sau prevederile legale prevăd aceasta. Conducătorul poate 
fi eliberat din funcţie înainte de expirarea termenului contractului, 
potrivit temeiurilor prevăzute în contract sau lege. 

În caz de necesitate, în structura administrativă а 
întreprinderii poate fi inclus consiliul-director. Principiile de 
instituire şi funcţionare a consiliului-director în aceste cazuri se 
definesc în regulamentul cu privire la activitatea consiliului-director 
al întreprinderii, care se aprobă de către fondator. Relaţiile 
conducătorului sau consiliului-director al întreprinderii cu salariaţii 
acesteia se reglementează conform legislaţiei muncii în vigoare. 

Activitatea de întreprinzător a întreprinderii. Pornind de la 
cererea populaţiei şi gospodăriei locale la producţia, lucrările şi 
serviciile sale, precum şi din necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea 
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economică şi socială şi sporirea veniturilor salariaţilor săi, 
întreprinderea îşi organizează activitatea şi îşi determină 
perspectivele producerii de sine stătător. 

Preţurile producţiei, fabricate de întreprinderile municipale 
care deţin monopolul pe piaţa de mărfuri şi resurse, sunt 
reglementate de către stat. 

Dacă pe parcursul activităţii sale întreprinderea efectuează 
lucrări şi servicii pentru necesităţile statului, atunci acestea se execută 
pe bază contractuală sau în modul determinat de legislaţie. 

Controlul asupra activităţii financiare şi economice a 
întreprinderii este exercitat de fondator. Activitatea financiară şi 
economică a întreprinderii este verificată sistematic de către comisia 
de cenzori sau cenzorul întreprinderii ori de către o organizaţie de 
audit, autorizată în acest scop printr-un contract special. 

Lichidarea şi reorganizarea întreprinderii se înfăptuiesc, 
conform legislaţiei în vigoare, în temeiul deciziei fondatorului. 
Instanţa de judecată poate hotărî lichidarea întreprinderii, dacă s-a 
stabilit falimentul întreprinderii sau recunoaşterea caducităţii actelor 
de constituire a întreprinderii. 
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Tema 13.  
INSOLVABILITATEA 

 
1. Noţiunea insolvabilităţii 
2. Subiecţii insolvabilităţii 
3. Intentarea procesului de insolvabilitate 
4. Procesul de insolvabilitate 

 
 

13.1. Noţiunea insolvabilităţii 
 
Activitatea comercială este una dintre cele mai vechi activităţi 

umane. Ea a apărut din primele momente în care omul a realizat 
conceptul de proprietate, delimitând astfel sfera bunurilor ce-i 
aparţineau de ceea ce aparţinea celorlalţi. Practicat iniţial sub forma 
schimbului, comerţul a constituit un instrument utilizat de oameni 
pentru a-şi acoperi necesităţile imediate ale vieţii de zi cu zi. 

Cu timpul, după apariţia banilor şi după ce schimbul bunurilor 
a fost înlocuit cu vânzarea mărfurilor, comerţul a devenit o profesie, 
cu pronunţat caracter speculativ, practicată de un grup uman 
specializat în această activitate; comercianţii îşi desfăşoară activitatea 
nu pentru satisfacerea propriilor trebuinţe, ci pentru îndeplinirea 
nevoilor şi pentru obţinerea unui profit. 

Aşadar, activitatea comercială urmăreşte profitul; romanii 
spuneau, de altfel, că finis mercatorum est lucrum. Profitul fiind, însă, 
determinat de caracterul speculativ al activităţii comerciale, realizarea 
lui presupune un anumit risc, asumat de comercianţi şi subordonat 
imperativului câştigului. 

Comerţul, adică activitatea de producere şi circulaţie a 
mărfurilor şi a serviciilor, se întemeiază, în general, pe raporturile 
juridice contractuale stabilite între comercianţi. Prin astfel de 
raporturi, la baza cărora se află creditul şi executarea obligaţiilor 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 276 -

asumate, întocmai şi cu bună-credinţă, se realizează aprovizionarea 
tehnico-materială, desfacerea mărfurilor, executarea de lucrări şi 
prestarea de servicii. 

Neîndeplinirea voluntară a obligaţiilor îi dă creditorului 
dreptul să ceară, executarea silită fie prin predarea materială a 
bunului ce face obiectul contractului sau realizarea creanţelor, prin 
oprirea sumelor pe care debitorul le are de primit de la proprii săi 
debitori, fie prin vânzarea silită a bunurilor debitorului şi încasarea 
sumelor rezultate din valorificarea fiecărui bun, atunci când alte 
proceduri de executare nu sunt posibile.  

O astfel de procedură nu este, în concordanţă cu interesele 
comercianţilor, când debitorul comerciant se află în incapacitate de a 
plăti datoriile. Prin aplicarea normelor de drept comun, unul dintre 
creditori, cel care a solicitat primul executarea sau are o creanţă 
privilegiată, ar fi plătit în întregime, iar ceilalţi nu ar putea recupera 
nimic din creanţele lor. Debitorul s-ar bucura, însă, de încrederea 
tuturor creditorilor săi şi în cazul în care nu mai poate acoperi 
datoriile cu lichidităţi, trebuie să ia în considerare interesele tuturor 
creditorilor săi, care au drepturi egale asupra patrimoniului 
debitorului lor. 

Asemenea cerinţe au determinat legiuitorul să instituie o 
procedură specială de executare colectivă, egalitară şi concursală, 
asupra bunurilor debitorului comerciant, aflat în imposibilitatea de a 
efectua plăţile comerciale. Această procedură a fost denumită pentru 
prima dată în legislaţia R.Moldova prin noţiunea de „faliment” (în 
Legea cu privire la faliment nr. 851 /1992 şi în Legea cu privire la 
faliment nr. 786/1996). 

În 2001 a fost adoptată o nouă lege – Legea insolvabilităţii nr. 
632/2001, care a modificat denumirea instituţiei respective şi a folosit 
în locul termenului „faliment” termenul „insolvabilitate”. 

Noţiunea de insolvabilitate este strâns legată de noţiunea 
faliment. În unele legislaţii acestea sunt considerate sinonime, în 
altele prin insolvabilitate se înţelege ceea ce alţii înţeleg prin faliment, 
deşi este preferată utilizarea unei singure noţiuni. Există, însă, şi 
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legislaţii care fac distincţie între aceste două cuvinte, considerând 
insolvabilitatea o stare de fapt a debitorului insolvabil, iar falimentul 
o stare de drept, adică o insolvabilitate constatată de instanţa de 
judecată competentă.198 

Tradiţional, starea de fapt în care se găseşte comerciantul care 
a încetat plăţile pentru datoriile sale comerciale este denumită 
faliment. Prin acelaşi termen este desemnată starea juridică a 
comerciantului împotriva căruia s-a pronunţat o sentinţă 
declarativă de faliment. Micul dicţionar enciclopedic explică 
termenul „faliment” ca o „stare a unui comerciant care se află în 
încetare de plăţi, constatată printr-o hotărâre judecătorească”, iar „a 
da faliment înseamnă a nu izbuti într-o acţiune”. Falimentul este 
considerat şi o organizare judecătorească a apărării în comun a 
intereselor tuturor creditorilor contra debitorului lor comun, aflat în 
încetare de plăţi şi, prin aceasta, o măsură legală de protejare a 
creditului. Doctrina juridică în definirea semnificaţiei acestui concept 
relevă caracterul de procedură de executare silită unitară, colectivă, 
concursală şi egalitară asupra bunurilor debitorului comun „al mai 
multor creditori destinată satisfacerii intereselor acestora, starea sau 
situaţia unui comerciant supus acestei proceduri fiind caracterizată 
prin încetarea plăţilor sau insolvenţă”. 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul faliment provine din 
verbul latin fall-fallere care înseamnă a lipsi, a scăpa (întrucât falitul 
lipseşte de la datoria de a da satisfacţie creditorilor săi de a plăti). 
Termenul a fost preluat în limba italiană sub denumirea de fallere, în 
sensul de a greşi, a înceta o plată şi denumirea falimento care se 
traduce prin faliment, eroare, greşeală şi chiar înşelăciune. 
Comerciantul în stare de încetare de plăţi a fost numit falito în limba 
italiană, termen preluat în limba română sub denumirea de falit; în 
limba franceză se numeşte failli, în limba spaniolă fallido, iar în 
limba engleză – fallure şi „Bankrupty”. Terminologia are, însă, 

                                                 
198 Roşca Nicolae. Baieş Sergiu. Dreptul afacerilor. Vol. I . – Chişinău: F.E.P., 2004. – 
P. 374 
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acelaşi sens pentru că desemnează falimentul ca instituţie juridică 
care reglementează modalitatea de executare silită a bunurilor 
debitorului comerciant aflat în stare de încetare a plăţilor.199 

În Republica Moldova legiuitorul a evitat noţiunea de faliment 
şi a înlocuit-o cu insolvabilitatea. Conform art. 2 al Legii cu privire la 
insolvabilitate nr.632/2001, insolvabilitatea constituie situaţia 
financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-şi onora 
obligaţiile de plată. Conform acestei legi, incapacitatea de plată 
constituie situaţia debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de 
a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. 
Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care 
debitorul a încetat să efectueze plăţi.  

În doctrina juridică incapacitatea de plată este denumită ca 
insolvenţă, reprezentând absenţa fondurilor băneşti necesare plăţii 
obligaţiei scadente.200  

Starea de insolvenţă este independentă de raportul pasiv-activ 
patrimonial, în sensul că ea nu presupune în mod necesar ca activul 
patrimonial să fie inferior pasivului. Ea poate surveni chiar şi atunci 
când activul este superior pasivului, dar când debitorul nu poate 
mobiliza într-un ritm satisfăcător resursele financiare necesare acoperirii 
la scadenţă a datoriilor sale comerciale. Cauza insolvenţei o poate 
constitui, deci, un raport nepotrivit între activele imobiliare şi 
lichidităţile financiare ale unui debitor, o politică imprudentă de 
investiţii care nu produce lichidităţii în ritmul necesar efectuării plăţilor 
scadente, blocarea lichidităţilor în operaţii de lungă durată sau, pur şi 
simplu, realizarea unor afaceri soldate cu pierderi financiare. 

Consecinţa imediată a insolvenţei o reprezintă încetarea 
plăţilor în contul datoriilor scadente; constatarea insolvenţei unui 
comerciant debitor îndreptăţeşte pe creditorii acestuia să declanşeze 
împotriva lui procedura insolvabilităţii. 

                                                 
199 Vonica R. P. Drept comercial. Reorganizarea judiciară şi falimentul. – Bucureşti, 
2001. – P. 9 
200 Schiau I. Regimul juridic al insolvenţei comerciale. – Bucureşti, 2001. – P. 5 
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Încetarea plăţilor nu este însă întotdeauna sinonimă cu 
insolvenţa; debitorul poate refuza să facă anumite plăţi din motive pe 
care el le consideră întemeiate. Pe de altă parte, insolvenţa poate fi 
dedusă nu numai din încetarea plăţilor, ci şi din unele manifestări ale 
debitorului: mărturisirea, fuga, continuarea plăţilor cu mijloace 
obţinute în mod fraudulos. 

Ca şi falimentul, insolvabilitatea este caracterizată de două 
stări: starea de fapt şi starea de drept. Starea de fapt presupune 
imposibilitatea onorării obligaţiilor ajunse la scadenţă, care poate fi 
reprezentată printr-o insuficienţă a lichidităţilor, o absenţă a 
fondurilor băneşti necesare plăţii obligaţiilor scadente.  

În sens juridic, prin insolvabilitate se înţelege procesul judiciar, 
care se intentează împotriva societăţii comerciale incapabile de a-şi 
onora obligaţiile ajunse la scadenţă şi care se desfăşoară sub 
supravegherea instanţei judecătoreşti. 

Procesul judiciar se intentează împotriva debitorului în scopul 
determinării masei debitoare şi repartizării acesteia între creditori în 
ordinea stabilită de lege, dacă nu este posibilă satisfacerea cerinţelor 
creditorilor în alt mod. 

Procedura insolvabilităţii dispune de anumite caractere 
specifice: caracterul unitar; concursal, de remediu, general, colectiv, 
egalitar şi judiciar. 

Caracterul unitar presupune că această procedură este aceeaşi 
pentru oricare comerciant aflat în starea de încetare de plăţi, 
indiferent de dimensiunea activităţilor şi apartenenţa capitală. 

Caracterul concursal presupune că această procedură 
urmăreşte satisfacerea creanţelor tuturor creditorilor care vin în 
concurs la executarea impusă a debitorilor. 

Caracterul de remediu al procesului de insolvabilitate 
presupune că scopul său este plata pasivului prin remedierea 
incapacităţii de plată, când starea de insolvenţă a întreprinderii este 
mai puţin avansată. Ideea de bază este că măsurile stabilite prin 
procedura planului să ducă la redresarea debitorului, cu plata 
datoriilor faţă de creditori şi, în acest mod, la salvarea debitorului. În 
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caz de nereuşită, intervine procedura planului de lichidare a 
bunurilor din patrimoniul debitorului. 

Caracterul general, întrucât procedura prevăzută de legea 
insolvabilităţii nr. 632/2001 se aplică tuturor bunurilor aflate în 
patrimoniu debitorului, inclusiv cele dobândite în cursul procedurii, 
precum şi celor ieşite în mod fraudulos şi readuse în patrimoniu, cu 
excepţia celor care nu pot face obiectul executării silite. 

Caracterul colectiv reprezintă o apărare comună a intereselor 
şi drepturilor tuturor creditorilor acestui comerciant. 

Caracterul egalitar realizează stingerea tuturor creanţelor 
într-o proporţie directă cu ponderea pe care fiecare creanţă o deţine 
în pasivul patrimoniului falitului. 

Caracterul judiciar presupune că procesul de insolvabilitate se 
desfăşoară numai de către instanţa de judecată şi sub supravegherea ei. 

 
 

13.2. Subiecţii insolvabilităţii 
 
Cadrul normativ al Republicii Moldova prevede că persoanele 

care nu-şi onorează obligaţiile ajunse la scadenţă din cauza 
incapacităţii de plată sau supraîndatorire sunt cele împotriva cărora 
se intentează procesul de insolvabilitate şi au calitatea de debitor. 

Conform Legii cu privire la insolvabilitate nr. 632/2001, 
debitorul este orice persoană care are datorii la plata creanţelor 
fiscale şi împotriva căreia a fost depusă în instanţa de judecată o 
cerere de intentare a unui proces de insolvabilitate. În calitate de 
debitor, reieşind din dispoziţiile legale, pot apărea persoanele juridice 
de drept privat, precum şi întreprinzătorii individuali.  

Statul şi unităţile administrativ-teritoriale, precum şi 
persoanele juridice de drept public nu sunt subiecte ale 
insolvabilităţii. 

Persoanelor fizice şi juridice, cărora li se aplică procedura 
insolvabilităţii, trebuie să întrunească următoarele condiţii: 

 Să fie înregistrate în R.M.; 
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 Să fie în stare de insolvabilitate sau insolvenţă; 
 Să desfăşoare activitatea de întreprinzător (pentru 

persoanele fizice). 
Persoana fizică 
Calitatea de debitor în procesul de insolvabilitate o poate avea 

persoana fizică, ce desfăşoară în R.Moldova activitatea de 
întreprinzător şi este înregistrată în asemenea calitate. Activitatea de 
întreprinzător practicată de persoana fizică, fără implicarea unei 
persoane juridice, este posibilă prin intermediului întreprinzătorului 
individual. Calitatea de întreprinzător individual, conform legislaţiei 
în vigoare, o au fondatorii întreprinderii individuale, fondatorii şi 
membrii gospodăriilor ţărăneşti şi titularii patentei de întreprinzător. 
Toate aceste forme necesită înregistrare de stat, la rândul său, 
întreprinderea individuală se înregistrează la Camera Înregistrării de 
Stat; gospodăria ţărănească se înregistrează la Primăria localităţii în 
care se află lotul de pământ; patenta de întreprinzător se înregistrează 
la Inspectoratul fiscal sau la Primărie.  

Persoanele juridice de drept privat pot avea calitatea de debitor 
într-un proces de insolvabilitate, persoanele juridice cu scop lucrativ 
(societăţile comerciale, cooperativele de producţie, cooperativele de 
întreprinzător, întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale), 
persoanele juridice cu scop nelucrativ (asociaţiile, fundaţiile şi 
instituţiile). Se aplică procedura de insolvabilitate numai acelor persoane 
juridice care sunt înregistrate în Republica Moldova. 

Persoanele juridice din R.Moldova sunt înregistrate după caz: 
în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, ţinut de 
Camera Înregistrării de Stat, în Registrul organizaţiilor necomerciale, 
ţinut de Minisetrul Justiţiei, sau în Registrul cultelor, ţinut de 
Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de pe lângă Guvern. 

Persoanele juridice care nu sunt înregistrate în Moldova nu li 
se aplică procedura de insolvabilitate.  

Starea de insolvabilitate şi insolvenţă 
La momentul actual Legea R.M. cu privire la insolvabilitate 

nr. 632/2001 nu defineşte complet noţiunea insolvabilităţii. Făcând 
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trimitere la doctrina juridică, prin insolvabilitate se înţelege o stare 
deficitară a patrimoniului unui debitor, un dezechilibru financiar al 
patrimoniului, pasivul întrecând activul, cu consecinţa 
imposibilităţii creditorilor de a obţine plata datoriilor exigibile pe 
calea executării silite.201 

Insolvenţa presupune starea de încetare a plăţilor, care constă 
în neplata datoriilor comerciale ajunse la scadenţă de către 
comerciantul debitor. Această stare poate să apară indiferent dacă 
pasivul întrece activul, ceea ce interesează este neputinţa 
manifestată de a plăti datoriile comerciale scadente. Nu trebuie de 
confundat incapacitatea comerciantului debitor de a-şi plăti 
datoriile sale izvorâte din activitatea comercială (starea de 
insolvenţă) cu starea de insolvabilitate a unui debitor, adică cu 
neputinţa concomitentă de a acoperi tot pasivul existent la o 
anumită dată cu produsul activului debitorului, ceea ce în Legea 
R.M. cu privire la insolvabilitate nr. 632/2001 este numită prin 
noţiunea de supraîndatorare. Singura legătură între aceste două 
noţiuni este că ambele desemnează stări de incapacitate de plată a 
obligaţiilor exigibile şi legal asumate de către debitor. 

 În literatura juridică de specialitate s-a arătat că încetarea 
plăţilor este împrejurarea care declanşează procedura falimentului 
şi care constă în imposibilitatea manifestă a debitorului de a-şi 
plăti datoriile sale comerciale. Imposibilitatea debitorului de a face 
faţă datoriilor trebuie să fie reală, permanentă, obiectivă şi publică, 
adică să se manifeste prin semne exterioare pozitive, care să 
producă dezichilibrul economic al comerciantului şi să-i alarmeze 
pe creditori, o situaţie de „jenă” financiară a debitorului nefiind 
relevantă. 

 
 
 

                                                 
201 Vonica Romul Petru. Drept comercial. Reorganizarea judiciară şi falimentul . – 
Bucureşti: Victor, 2001 .-P. 68 
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Drepturile şi obligaţiile debitorului 
În procesul de insolvabilitate debitorul dispune de un şir de 

drepturi şi obligaţii. Pornind de la dispoziţiile legale, putem enumera 
următoarele drepturi ale debitorului: 

− de a depune cererea introductivă în situaţia în care există 
pericolul intrării lui în incapacitate de plată când, în mod 
previzibil, nu-şi va putea executa obligaţiile pecuniare la 
scadenţă; 

− de a depune referinţă în cazul în care cererea 
introductivă este înaintată de creditor; 

− de a ataca cu recurs hotărârea de intentare a procesului 
de insolvabilitate; 

− de a desemna un reprezentant în procesul de 
insolvabilitate; 

− de a participa la şedinţele instanţei de insolvabilitate, 
Adunării creditorilor sau la cele ale comitetului 
creditorului; 

− de a cere aplicarea procedurii planului; 
− de a prelua administrarea patrimoniului în caz de 

confirmare a planului. 
Obligaţiile debitorului: 

− de a depune cererea introductivă, dacă se află în 
incapacitate de plată sau în stare de supraîndatorare; 

− de a prezenta explicaţii şi informaţii necesare adoptării 
unei decizii de examinare a cererii introductive; 

− de a participa la şedinţele Adunării creditorilor şi ale 
comitetului creditorilor, ca să informeze despre 
raporturile relevante pentru procesul de insolvabilitate; 

− de a colabora şi a asista administratorul în executarea 
atribuţiilor acestuia; 

− de a semna următoarea declaraţie: „Declar, pe onoarea şi 
răspunderea mea, că orice informaţie, orală sau scrisă, pe 
care o voi prezenta în instanţa de judecată despre 
patrimoniul şi activitatea de întreprinzător ale 
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debitorului sau despre orice alt fapt pe care îl cunosc este 
adevărată şi completă”. 

Instanţa de judecată 
Procesul de insolvabilitate, având un caracter judiciar, 

presupune examinarea lui de către instanţa de judecată. Instanţa de 
judecată este unicul organ în care se desfăşoară întregul proces de 
insolvabilitate. 

Cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se 
examinează de către instanţa de judecată, în conformitate cu 
competenţa materială şi teritorială stabilită în Codul de Procedură 
civilă al R.M. Instanţa împuternicită pentru examinarea procesului 
de insolvabilitate, conform legislaţiei în vigoare, este Curtea de Apel 
Economică.  

În doctrina juridică se evidenţiază două categorii de atribuţii 
ale instanţei de judecată, şi anume: atribuţii jurisdicţionale şi atribuţii 
de administrare.202 

Atribuţiile jurisdicţionale reprezintă dreptul instanţei de a 
emite acte judiciare sub formă de hotărâri, încheieri sau decizii şi de a 
soluţiona anumite probleme. La categoria atribuţiilor jurisdicţionale 
se atribuie acţiunile instanţei prin care se adoptă: 

− încheierea de administrare a cererii introductive şi de 
aplicare a măsurilor de asigurare; 

− hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate sau 
de respingere a acesteia; 

− încheierea de validare a creanţelor; 
− încheierea de anulare sau de respingere a cererii de 

anulare a hotărârii creditorilor; 
− încheierea de demitere a administratorului sau a unui 

membru al comitetului creditorilor; 
− încheierea privind contestarea sau rectificarea listei de 

distribuire; 

                                                 
202 Costin Mircea, Miff Angela. Falimentul. Evoluţie şi actualitate. – Bucureşti: 
Lumina Lex, 2000. – P. 150 
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− hotărârea privind confirmarea planului; 
− decizia de încetare a procesului de insolvabilitate. 

Atribuţiile de administrare nu necesită adoptarea unor acte 
judecătoreşti, dar, luând în considerare complexitatea şi durata 
procesului de insolvabilitate, ele trebuie exercitate în faţa instanţei de 
judecată sau instanţa ia act de anumite acţiuni, anexând la 
materialele dosarului actele necesare efectuării unor acţiuni sau actele 
despre acţiunile săvârşite. La categoria atribuţiilor de administrare se 
atribuie: 

− conducerea adunării de validare a creanţelor; 
− verificarea din oficiu a legalităţii hotărârii adunării 

creditorilor; 
− primirea rapoartelor de la administrator; 
− consultarea registrului în care administratorul 

consemnează operaţiunile efectuate; 
− ţinerea registrului cauzelor de insolvabilitate; 
− îndosarierea registrului creditorilor şi inventarului masei 

debitoare; 
− primirea executării creanţelor de la debitor; 
− primirea listei de distribuire a masei debitoare; 
− depunerea sumelor rezervate pe contul de depozit al 

instanţei. 
Curtea Supremă de Justiţie este instanţa de recurs pentru 

hotărârile emise de Curtea de Apel Economică pe procesele de 
insolvabilitate. Recursul înaintat împotriva hotărârii de intentare a 
procesului de insolvabilitate nu suspendă executarea acesteia.  

Creditorii  
Conform Legii nr. 632/2001, calitatea de creditor este 

recunoscută persoanelor care au creanţe faţă de debitorul aflat în 
stare de insolvabilitate şi împotriva căruia a fost intentat proces de 
insolvabilitate. De asemenea, aceasta divizează creditorii în categorii 
şi clase, indicând valoarea şi termenul creanţei. În funcţie de 
momentul apariţiei creanţelor, creditorii sunt divizaţi în: a) creditori 
chirografari şi creditori garantaţi (creanţele cărora au apărut până la 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 286 -

intentarea procesului); b) creditori ai masei debitoare (creanţele 
cărora au apărut după intentarea procesului de insolvabilitate). 

Creditorii garantaţi reprezintă clasa de creditori ale căror 
creanţe faţă de debitor au apărut înainte de intentarea procesului de 
insolvabilitate şi sunt asigurate prin garanţii reale.  

Creditori chirografari sunt clasa de creditori ale căror creanţe 
au apărut înaintea de intentarea procesului de insolvabilitate şi nu 
sunt asigurate prin garanţii. La rândul său, creditorii chirografari se 
împart în două categorii: creditorii chirografari cu creanţe de rang 
preferenţial şi creditorii chirografari cu creanţe de rang inferior. 

Creditori chirografari cu creanţe de rang preferenţial sunt cei 
care au: 

− creanţe din dăunarea sănătăţii sau din cauzarea morţii; 
− creanţe salariale faţă de angajaţi şi creanţe la remuneraţia 

datorată, conform drepturilor de autor; 
− creanţele la impozite şi la obligaţii de plată la bugetul 

public naţional; 
− creanţele de restituire (achitare) a datoriilor faţă de 

rezervele materiale ale statului; 
− alte creanţe chirografare care nu sunt de rang inferior. 
 
Creditori chirografari cu creanţe de rang inferior sunt cei care: 
− au dobândă la creanţele creditorilor chirografari, calculată 

după intentarea procesului; 
− au suportat în procesul de insolvabilitate cheltuielile unor 

creditori chirografari; 
− au de încasat amenzi, penalităţi şi recuperări ale 

prejudiciilor, inclusiv a celor cauzate de neexecutarea 
obligaţiilor sau de executarea lor necorespunzătoare; 

− au creanţe din prestaţiile gratuite ale debitorului; 
− au creanţe legate de rambursarea creditelor de capitalizare 

ale unui asociat şi altele similare. 
Creditori a masei debitoare se consideră persoane care pretind 

la cheltuielile procesului de insolvabilitate şi persoanele care au 
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dreptul la o anumită sumă de bani apărută în legătură cu strângerea, 
păstrarea, valorificarea şi împărţirea masei debitoare, numită în lege 
obligaţia masei debitoare. 

Cheltuielile procesului de insolvabilitate includ cheltuielile de 
judecată şi remunerarea administratorului provizoriu şi a 
administratorului insolvabilităţii. 

Cheltuielile de judecată includ cheltuielile de judecare a pricinii 
şi taxa de stat. 

Obligaţiile masei debitoare sunt cele care rezultă din: 
− acţiunile de administrare, valorificare şi distribuire a 

masei debitoare ale administratorului, inclusiv 
impozitele, taxele şi alte obligaţii de plată care nu ţin de 
cheltuielile procesului; 

− obligaţiile din contractele bilaterale în măsura în care 
executarea lor trebuie făcută în interesul masei debitoare 
sau a căror executare urmează să fie efectuată după 
intentarea procesului de insolvabilitate; 

− obligaţiile din îmbogăţirea fără just temei a masei 
debitoare. 

 Adunarea creditorilor 
Noţiuni. Un rol important în cadrul procesului de 

insolvabilitate îl joacă formele organizate ale creditorilor, respectiv 
adunarea şi comitetul creditorilor. Aceste forme organizate ale 
creditorilor constituie partea cea mai activă în desfăşurarea 
procedurii, cunoscută şi sub denumirea de concursală.203 

 Adunarea creditorilor constituie un organ deliberativ cu 
caracter nepermanent, fără personalitate juridică, alcătuit din 
totalitatea creditorilor, cunoscuţi, ale căror creanţe au fost validate şi 
înscrise în tabelul de creanţe. 

Convocarea adunării creditorilor. Prima adunare a 
creditorilor se convoacă de către instanţa de judecată în cel mult 45 
de zile din data publicării dispoziţiei hotărârii de intentare a 

                                                 
203 Petrescu R. De la faliment la reorganizare judiciară. – Bucureşti, 2001. – P. 37 
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procesului de insolvabilitate (adunarea de raportare). La adunarea 
în care creditorii sunt convocaţi pentru raportare, administratorul 
informează despre starea economică a debitorului şi cauzele 
acestuia. El trebuie să raporteze şi despre posibilitatea menţinerii în 
totalitate sau parţial a întreprinderii debitorului, despre 
posibilitatea aplicării procedurii planului şi efectele aplicării acestei 
proceduri pentru executarea creanţelor creditorilor. În prima lor 
adunare creditorii decid de regulă asupra posibilităţii ca societatea 
să-şi continue activitatea sau să înceteze activitatea debitorului. 
Ulterioarele adunări pot fi convocate ori de câte ori va fi nevoie de 
către administrator, de comitetul creditorilor sau de către creditorii 
ale căror creanţe constituie cel puţin 10% din suma totală a 
creanţelor înregistrate. Perioada dintre data depunerii cererii de 
convocare a adunării creditorilor şi data convocării nu trebuie să 
depăşească două săptămâni.  

În adunarea la care sunt validate creanţele, creditorii sunt 
convocaţi în cel mult 15 zile din data adunării de raportare. 
Adunarea de validare poate avea loc la aceeaşi dată cu adunarea de 
raportare. În actul de convocare a adunării creditorilor trebuie să se 
indice data, ora, locul şi ordinea de zi a adunării.  

Adunarea creditorilor este condusă de către instanţa de 
judecată şi este prezidată de către o persoană desemnată de creditori. 
La adunarea creditorilor, unde se soluţionează problemele privind 
lichidarea masei debitoare, dispun de drept de vot numai creditorii 
care au creanţe chirografare. Creditorii chirografari de rang inferior 
nu au drept de vot. Adunarea debitorilor este deliberativă, dacă la ea 
participă majoritatea absolută a creditorilor cu drept de vot şi care 
deţin mai mult de 50 % la sută din valoarea totală a creanţelor 
chirografare validate. Dacă în cadrul adunării nu s-a întrunit 
numărul necesar de creditori cu drept de voturi, atunci va avea loc 
convocarea repetată a adunării, care va fi deliberativă, indiferent de 
numărul creditorilor cu drept de vot prezenţi şi valoarea creanţelor 
reprezentate. Şedinţa adunării generale se va consemna într-un 
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proces-verbal, pentru care fapt adunarea va desemna unul sau mai 
mulţi secretari. 

Atribuţiile adunării generale stabilite de art. 66 al Legii nr. 
632/2001 sunt: 

− alege şi dizolvă comitetul creditorilor, stabileşte 
componenţa lui numerică şi nominală; 

− solicită instanţei de judecată aplicarea faţă de debitor a 
procedurii planului; 

− prezintă instanţei de judecată propuneri referitoare la 
instituirea de restricţii în activitatea şi în gestiunea de 
către debitor a patrimoniului său; 

− supraveghează activitatea administratorului examinând 
rapoartele lui, solicită instanţei de judecată distribuirea şi 
înlocuirea acestuia în cazurile stabilite în art. 75; 

− decide alte probleme ale desfăşurării procesului de 
insolvabilitate. 

Hotărârile adunării creditorilor se iau cu votul majorităţii 
simple a creditorilor cu drept de vot prezenţi la şedinţă, dacă 
întrunesc cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor validate. La 
cererea unui creditor chirografar, a unui creditor garantat sau a 
administratorului, instanţa de judecată poate decide anularea 
hotărârii creditorilor care contravine intereselor creditorilor 
chirografari sau respingerea cererii de anulare. Anularea hotărârii 
adunării creditorilor trebuie adusă la cunoştinţă tuturor creditorilor. 
Încheierea de anulare poate fi atacată prin recurs de orice creditor 
chirografar sau creditor garantat. 

Comitetul creditorilor 
Comitetul creditorilor este un organ distinct de adunarea 

creditorilor, alcătuit de reprezentanţii tuturor claselor de creditori, 
instituit de instanţa de judecată până la prima adunare a creditorilor 
sau nemijlocit de către adunarea creditorilor în prima şedinţă, dacă 
instanţa de judecată n-a creat acest organ. În cazul în care comitetul 
creditorilor a fost instituit de către instanţa de judecată până la 
convocarea adunării creditorilor, ultima este în drept să menţină sau 
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să modifice componenţa comitetului, precum şi să decidă asupra 
dizolvării lui. 

Membrii comitetului creditorilor acordă sprijin 
administratorului şi supraveghează activitatea acestuia, fiind în drept 
să se informeze cu privire la mersul afacerilor şi să verifice 
documentele de evidenţă contabilă, soldul şi rulajul banilor în contul 
de acumulare.  

Activitatea comitetului creditorilor se desfăşoară în şedinţele 
convocate de către aceştia. Hotărârile din cadrul şedinţelor sunt 
valabile, dacă la ele au participat majoritatea membrilor şi s-au 
adoptat cu majoritatea voturilor. 

Membrii comitetului creditorilor, în caz de încălcare a 
obligaţiilor atribuite, poartă răspundere pentru prejudiciile aduse 
creditorilor. 

Administratorul insolvabilităţii 
Conform Legii nr. 632/2001, administrator este persoana 

desemnată de instanţa de judecată pentru supravegherea sau 
administrarea patrimoniului debitorului în cadrul procesului de 
insolvabilitate, în modul şi în conformitate cu competenţele stabilite 
de lege.  

Administratorul insolvabilităţii nu este numai un manager, ci 
în primul rând un „reglementator” al unei crize eventuale profunde 
înregistrate în activitatea debitorului; el nu este mandatat nu numai 
cu examinarea, supravegherea şi conducerea activităţii debitorului, ci 
şi cu întreprinderea unor măsuri excepţionale, cum ar fi introducerea 
unor acţiuni pentru anularea unor acte juridice frauduloase sau 
menţinerea ori denunţarea unor contracte ale debitorului. 

O asemenea responsabilitate presupune calificare şi o 
experienţă corespunzătoare, motiv pentru care legiuitorul a 
reglementat în mod expres cerinţele necesare desemnării unei 
persoane în calitate de administrator judiciar. 

Astfel, potrivit prevederilor legale, persoana fizică pentru 
ocuparea funcţiei de administrator trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:  
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− să posede studii superioare; 
− sa fie domiciliată în Republica Moldova; 
− să posede cunoştinţe şi experienţă pentru cazul dat; 
− să fie înregistrat ca întreprinzător individual; 
− să deţină licenţa de administrator al procesului de 

insolvabilitate; 
− să fie independent faţă de debitor, creditori şi judecător; 
− să nu aibă antecedente penale nestinse pentru 

infracţiunile economice; 
− să nu fie privată în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de 

dreptul administrării persoanelor juridice; 
− să nu fie şi nici să nu fi fost membru al organului 

executiv sau al consiliului creditorului;  
− să nu fie asociat al debitorului;  
− să nu fie asociat cu răspundere nelimitată în societatea în 

nume colectiv sau în societatea în comandită; 
− să nu fie administrator al insolvabilităţii unei alte 

persoane insolvabile.  
Toate aceste condiţii sunt de natură să asigure o competenţă 

adecvată persoanei care are vocaţia de a fi desemnată ca 
administrator al procesului de insolvabilitate. 

Desemnarea, destituirea şi demisia administratorului 
Desemnarea administratorului se efectuează de către instanţa 

de judecată din oficiu sau la propunerea creditorilor din lista 
persoanelor licenţiate în calitate de administrator al procesului de 
insolvabilitate, elaborată şi actualizată de către Curtea de Apel 
Economică. Desemnarea se face prin hotărârea de intentare a 
procesului de insolvabilitate. În urma desemnării, instanţa de 
judecată eliberează administratorului un certificat, în baza căruia 
administratorul este înscris în Registrul de stat al întreprinderilor, 
care urmează să fie restituit la încheierea exercitării funcţii de 
administrator. Administratorul este obligat, din data desemnării sale 
şi pe tot parcursul procesului de insolvabilitate, să informeze instanţa 
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de judecată şi comitetul creditorilor despre orice conflict de interese 
care a existat înainte sau care a apărut după desemnarea sa. 

Conform art. 80 a Legii nr.632/2001, administratorul poate fi 
destituit de către instanţa de judecată din oficiu, la cererea adunării 
creditorilor sau comitetului creditorilor, dacă acesta, în exerciţiul 
funcţiunii, încalcă normele legale, depăşeşte limita atribuţiilor 
acordate de lege sau este în incompatibilitate cu funcţia deţinută. În 
cazul dat, în locul administratorului destituit se desemnează altul. În 
orice stadiu al procesului de insolvabilitate, pentru motive temeinice, 
instanţa de judecată poate desemna un locţiitor care va exercita 
funcţia administratorului când acesta va lipsi. Legea, de asemenea, 
oferă posibilitate administratorului insolvabilităţii să demisioneze, 
acesta fiind obligat să-şi exercite funcţia până la data intrării pe post a 
unui alt administrator. 

Atribuţiile administratorului 
Principalele atribuţii ale administratorului, prevăzute în art. 76 

al Legii nr. 632/2001, sunt următoarele: 
− Inventarierea patrimoniului debitorului; 
− Colectarea datoriilor faţă de debitor şi recuperarea 

bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terţi; 
− Administrarea într-o bancă a unui cont bancar special 

pentru acumularea sumelor de bani obţinute în procesul 
de insolvabilitate; 

− Executarea măsurilor de asigurare, aplicate de instanţa 
de judecată în cazurile prevăzute expres de ea; 

− Îndeplinirea hotărârilor instanţei de judecată, ale 
adunării şi ale comitetului creditorilor, adoptate în 
limitele competenţei lor; 

− Elaborarea proiectului de plan la solicitarea adunării sau 
a comitetului creditorilor; 

− Prezentarea către instanţa de judecată, adunarea 
creditorilor sau comitetul creditorilor a rapoartelor 
lunare despre starea masei debitoare şi îndeplinirea 
atribuţiilor sale; 
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− Ţinerea registrelor de evidenţă a datoriilor creditoare şi a 
datoriilor debitoare ale debitorului; 

− Administrarea masei debitoare; 
− Asigurarea integrităţii masei debitoare, asigurarea prin 

contract a bunurilor; 
− Elaborarea criteriilor de angajare şi angajarea 

specialiştilor sau experţilor; 
− Disponibilizarea angajaţilor debitorului; 
− Contestarea în instanţa de judecată, în modul stabilit de 

lege, a creanţelor creditorilor şi a oricăror tranzacţii sau 
transferuri; 

− Sesizarea instanţei de judecată despre orice alte probleme 
care apar pe parcursul exercitării atribuţiilor sale; 

− Distribuirea către creditori a sumelor de bani rezultate 
din valorificarea masei debitoare. 

Toate aceste atribuţii ale administratorului sunt exercitate sub 
supravegherea instanţei de judecată, primul fiind obligat să prezinte 
rapoarte despre starea de lucruri. El trebuie să-şi exercite atribuţiile 
sale cu deligenţa unui bun profesionist. Toate acţiunile 
administratorului sunt orientate spre păstrarea, majorarea şi 
valorificarea cât mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele 
legale pentru executarea cât mai deplină a creanţelor creditorilor. 

 
 
13.3. Intentarea procesului de insolvabilitate 

 
Pentru situaţiile privind debitorii aflaţi în incapacitatea de 

plată (încetarea de plăţi), care nu pot fi salvaţi, legea a reglementat o 
procedură de insolvabilitate. Procesul de insolvabilitate parcurge 
depunerea cererii introductive, admiterea cererii introductive, 
dispunerea unor măsuri de asigurare, realizarea măsurilor de 
asigurare şi întreprinderea unor măsuri preliminare intentării 
procesului, examinarea cererii introductive şi adoptarea unui act 
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judiciar sau adoptarea hotărârii de intentare a procesului de 
insolvabilitate şi încheierea de respingere a cererii introductive. 

Temeiuri pentru intentarea procesului de insolvabilitate 
Procesul de insolvabilitate poate fi intentat în baza 

următoarelor temeiuri: incapacitatea de plată a debitorului; 
supraîndatorarea debitorului. Conform art. 24 al Legii cu privire la 
insolvabilitate nr. 632/2001, procesul de insolvabilitate se intentează 
doar în baza cererii de intentare (cererea introductivă) a procesului 
de insolvabilitate, depusă de către debitor sau de către creditori, sau 
de alte persoane.  

Înaintarea cererii de către debitor 
Debitorul este în drept să depună cererea introductivă în 

situaţia în care există pericolul intrării lui în incapacitatea de plată, 
când în mod previzibil nu-şi va putea executa obligaţiile pecuniare 
ajunse la scadenţă.  

Cererea debitorului cuprinde o manifestare de voinţă, cu 
intenţia de a produce efecte juridice: a declanşa procedura 
insolvabilităţii. Manifestarea de voinţă a debitorului constituie o 
mărturisire despre situaţia sa de încetare a plăţilor. În doctrina 
juridică s-a arătat în mod judicios că mărturisirea debitorului nu 
înseamnă recunoaşterea creanţelor creditorilor, chiar dacă trebuie 
să le indice, deoarece el a urmărit să dea consecinţe juridice 
încetării plăţilor. 

De asemenea, legea prevede şi obligaţia debitorului de a depune 
cererea introductivă în următoarele cazuri, dacă:  

a) executarea integrală a creanţelor scadente ale unuia sau 
ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea 
satisfacerii integrale la scadenţă a creanţelor celorlalţi 
creditori;  

b) în cadrul lichidării devine evident că debitorul nu poate 
satisface integral creanţele creditorului.  

În cazurile indicate mai sus debitorul este obligat să depună 
cererea imediat, dar nu mai târziu decât la expirarea unei luni din 
data survenirii incapacităţii de plată sau supraîndatorării.  
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Cererea introductivă depusă de către debitor trebuie să 
conţină: codul fiscal şi numerele tuturor conturilor bancare ale 
debitorului; valoarea creanţelor creditorilor; mărimea dobânzilor şi 
penalităţilor aferente; temeiul creanţelor şi termenele de executare a 
acestora, cu specificarea sumei creanţelor ce rezultă din daunele 
cauzate vieţii şi sănătăţii, precum şi a creanţelor salariale faţă de 
angajaţii debitorului; suma datoriilor la bugetul public naţional; 
motivarea cauzei insolvabilităţii; date despre cererile de chemare în 
judecată a debitorului, primite spre examinare de instanţele de 
judecată, precum şi despre titlurile executorii asupra bunurilor 
debitorului; informaţii despre bunurile debitorului, inclusiv despre 
mijloacele băneşti şi creanţele lui; situaţia obligaţiilor lui de altă 
natură, legată de activitatea sa de întreprinzător.  

La cererea sa debitorul, conform art. 29 al Legii cu privire la 
insolvabilitate nr. 632/2001, trebuie să anexeze următoarele acte: 
copia de pe statutul debitorului (sau de pe contractul lui de asociere); 
lista participanţilor debitorului; bilanţul contabil la data ultimului 
raport financiar; documentele care atestă componenţa şi valoarea 
bunurilor debitorului-persoană fizică; datele din registrele publice 
despre bunurile debitorului, inclusiv despre bunurile lui gajate; 
ultimul raport de audit şi/sau al cenzorului cu privire la rezultatele 
controlului activităţii financiare a debitorului; lista creditorilor şi 
debitorilor, cu specificarea datoriilor, a adreselor şi datelor de 
identificare a creditorilor şi debitorilor. 

În cazul în care nu au fost prezentate careva documente, 
instanţa de judecată poate acorda un termen rezonabil pentru 
prezentarea lor. În cererea introductivă debitorul poate solicita şi 
motiva aplicarea procedurii planului.  

Înaintarea cererii de către creditori 
Cererile creditorilor reprezintă o modalitate obişnuită de 

sesizare a instanţei de judecată. Creditorii pot depune cererea 
introductivă, dacă au un interes legitim în intentarea procesului de 
insolvabilitate şi îşi pot argumenta creanţele şi temeiurile de intentare 
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a acestuia. Calitatea de creditori o au persoanele fizice, juridice, statul 
şi autorităţile publice locale.  

Creditorul-persoană fizică poate depune cererea introductivă, 
dacă dispune de capacitatea de exerciţiu deplină a drepturilor 
procedurale.  

Creditorul-persoană juridică poate depune cererea 
introductivă, dacă aceasta este semnată de administratorul ei. În 
cazul insolvabilităţii băncilor, dreptul de a înainta cererea în instanţa 
de judecată îi aparţine Băncii Naţionale a Moldovei.  

În numele statului depunerea cererii se efectuează de către 
organele sale, de exemplu: de ministere, departamente, Banca 
Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, 
precum şi de alte persoane juridice de drept public.  

Primarul sau preşedintele comitetului executiv raional au 
dreptul de a intenta procesul de insolvabilitate din numele unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

Cererea introductivă în numele creditorului poate fi înaintată 
şi de către procuror.  

Creditorul este în drept să depună cererea introductivă numai 
după notificarea prealabilă a debitorului. Notificarea se consideră 
făcută, dacă până la depunerea cererii debitorul a fost informat 
despre pretenţiile creditorilor.  

Cererea introductivă a creditorilor trebuie să conţină: 
denumirea (numele în cazul persoanei fizice), creditorului şi a 
debitorului, sediul, adresa şi alte date de identificare a acestora; suma 
creanţelor creditorului, mărimea dobânzilor şi penalităţilor aferente; 
temeiul creanţelor şi termenul executării lor; menţiuni despre alte 
probe ce confirmă creanţa creditorului. 

La cererea introductivă a creditorului se anexează: 
documentele ce adeveresc existenţa obligaţiilor debitorului faţă de 
creditor, mărimea datoriilor la aceste obligaţii, temeiul intentării 
procesului de insolvabilitate şi alte documente care justifică cererea 
creditorului; dovada notificării prealabile a debitorului de către 
creditor. 
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Depunerea şi admiterea cererii introductive 
Cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se depune 

la Curtea de Apel Economică atât de către debitor, cât şi de către 
creditori. Depunerea cererii se face nemijlocit la sediul instanţei sau 
prin expedierea poştală. La primirea cererii judecătorul verifică dacă 
aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de art. 32 al Legii cu privire la 
insolvabilitate nr. 632/2001 şi de Codul de Procedură Civilă al 
Republicii Moldova şi admite cererea. 

Despre admiterea cererii instanţa de judecată adoptă imediat, 
o încheiere, dar nu mai târziu de 3 zile de la data depunerii cererii. 
Cererea introductivă va fi returnată în cazul în care instanţa de 
judecată va constata că ea a fost depusă cu încălcarea prevederilor art. 
32 al Legii cu privire la insolvabilitate nr. 632/2001. 

Dacă la cererea introductivă depusă de debitor nu au fost 
anexate toate documentele necesare, instanţa de judecată este în 
drept să oblige debitorul să le prezinte. 

După admiterea cererii, instanţa de judecată trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni modificarea stării bunurilor 
debitorului în perioada de până la intentarea procesului de 
insolvabilitate. În acest caz, instanţa de judecată este în drept să 
aplice măsurile de asigurare prevăzute de Codul de Procedură Civilă 
al Republicii Moldova, precum şi cele prevăzute de art. 35 al Legii cu 
privire la insolvabilitate nr. 632/2001, cum ar fi, de exemplu: numirea 
administratorului provizoriu; înlăturarea debitorului de la gestiunea 
patrimoniului; punerea sub sechestru a bunurilor sale; suspendarea 
executării silite a acestor bunuri, precum şi stabilirea interdicţiilor de 
înstrăinare de către debitor a bunurilor sale.  

După emiterea încheierii de admitere a cererii, instanţa este 
obligată să notifice organele de stat şi cele private despre măsurile de 
asigurare a bunurilor debitorului. În acest scop, instanţa de judecată 
notifică registrul de stat al întreprinderilor, registrul bunurilor imobile, 
precum şi alte registre în care se înscrie gajul, băncile, organele 
cadastrale teritoriale, autorităţile vamale, staţiile de cale ferată, alte 
locuri de înmagazinare din circumscripţia în care debitorul îşi are 
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sediul ori în care dispune de filiale sau sucursale, pentru a fi sistată 
orice operaţiune cu bunurile debitorului, cerând să fie predată 
corespondenţa şi orice alte comunicări sosite pe adresa debitorului. 

În cazul în care cererea introductivă este înaintată de către 
creditor, debitorul prezintă instanţei referinţa la cererea introductivă, 
indicând în ea suma totală a datoriilor faţă de creditori, faţă de 
angajaţi şi faţă de bugetul public; datele privind toate bunurile 
debitorului şi creanţele faţă de acesta; codul fiscal şi denumirile 
tuturor conturilor sale bancare; contestaţiile motivate la cererea 
introductivă. Dacă debitorul înaintează anumite obiecţii, inclusiv la 
cererea introductivă a creditorului, instanţa de judecată este obligată 
să aprecieze aceste circumstanţe până a emite hotărârea de intentare 
a procesului de insolvabilitate. În acest sens, instanţa de judecată 
informează şi audiază debitorul, creditorul, experţii, specialiştii şi 
administratorul provizoriu, dacă acesta a fost desemnat. În urma 
examinării obiecţiilor debitorului asupra cererii introductive instanţa 
de judecată adoptă o încheiere care va conţine, în special, mărimea 
revendicărilor referitor la care obiecţiile debitorului au fost 
considerate neîntemeiate. Această încheiere va confirma mărimea 
creanţelor creditorilor care au depus cererea introductivă. 

În cadrul şedinţei de judecată, în urma audierii participanţilor 
la proces şi examinării materialelor prezentate, instanţa de judecată 
va hotărî intentarea procesului de insolvabilitate sau refuzul 
intentării, în funcţie de prezenţa sau lipsa temeiului de 
insolvabilitate. În acest sens, instanţa de judecată emite o hotărâre de 
respingere a cererii sau un refuz de intentare a procesului din cauza 
insuficienţei de active ori va accepta cererea şi va emite o hotărâre de 
intentare a procesului de insolvabilitate. Hotărârea de intentare a 
procesului de insolvabilitate, precum şi hotărârea de respingere a 
cererii introductive poate fi atacată prin recurs de către debitor.  

În cazul în care se constată că debitorul nu dispune de bunuri 
sau că bunurile lui nu permit acoperirea cheltuielilor procesului de 
insolvabilitate, instanţa de judecată respinge cererea introductivă şi 
decide lichidarea debitorului.  
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Hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate devine 
executorie din momentul pronunţării ei. Ea trebuie să cuprindă: 
denumirea (numele şi prenumele); sediul (adresa), domeniul de 
activitate a debitorului; numele, prenumele şi adresa 
administratorului, locul, data şi ora primei adunări a creditorilor 
pentru audierea raportului administratorului (adunarea de raportare) 
şi a adunării de validare a mărimii creanţelor (adunarea de validare), 
ora intentării procesului de insolvabilitate. Dispoziţia hotărârii de 
intentare a procesului de insolvabilitate urmează a fi publicată de 
instanţa de judecată în termen de 10 zile din data adoptării hotărârii.  

Efectele hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate 
Hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate produce 

efecte juridice atât pentru drepturile debitorului insolvabil, cât şi 
pentru drepturile şi obligaţiile creditorilor.  

Efectele juridice ce privesc drepturile şi obligaţiile debitorului 
insolvabil: debitorul îşi pierde dreptul de administrare a 
patrimoniului, activitatea organelor de conducere a debitorului se 
suspendă; achitările cu debitorul se fac numai printr-un cont bancar 
gestionat de administrator; orice garanţie de executare a obligaţiilor 
poate fi acordată numai de către administrator cu autorizarea 
adunării sau comitetului creditorilor; debitorul nu este în drept sa 
acorde garanţii de executare a obligaţiilor. 

Efectele juridice care privesc drepturile şi obligaţiile creditorilor 
debitorului insolvabil: se interzice executarea silită faţă de bunurile 
debitorului, se suspendă examinarea tuturor acţiunilor judiciare şi 
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului şi 
bunurilor acestuia; creanţele de natură contractuală pe care le au 
creditorii faţă de debitor se consideră ajunse la scadenţă la data 
intentării procesului de insolvabilitate; se întrerupe calcularea 
dobânzilor la obligaţiile băncii aflate în proces de insolvabilitate şi se 
întrerupe calcularea penalităţilor aferente datoriilor debitorului. 

 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 300 -

13.4. Procesul de insolvabilitate 
 
Procesul de insolvabilitate, din momentul din care a fost 

pornit, se desfăşoară în două direcţii: prima este orientată spre 
lichidarea patrimoniului debitorului şi repartizarea între creditori a 
banilor obţinuţi, iar a doua – spre restabilirea insolvabilităţii 
debitorului, numindu-se procedura planului. Aplicarea uneia din 
aceste proceduri depinde de hotărârea instanţei de judecată, 
rezultând din circumstanţele cunoscute la examinarea cazului. 
Procedura planului în cadrul procesului de insolvabilitate poate fi 
admisă de către instanţa de judecată din momentul depunerii cererii 
introductive, în temeiul hotărârii adunării creditorilor, solicitându-se 
în ea aplicarea acestei proceduri. 

Procedura planului 
Prin procedura planului se urmăreşte plata pasivului 

debitorului aflat în încetarea de plăţi, fie prin redresarea şi 
continuarea activităţii debitorului, fie prin lichidarea unor bunuri din 
averea lui. Procedura planului este îndreptată spre asigurarea 
protecţiei echitabile a creditorului şi, totodată, oferirea posibilităţii 
practice pentru redresarea debitorului în cazurile în care interesele 
creditorilor şi necesităţile sociale sunt mai bine servite prin 
menţinerea în funcţiune a debitorului onest, decât prin lichidarea lui, 
deci pentru acordarea acestuia posibilităţii unui nou start economic 
după eşecul financiar suferit. De aceea se acordă debitorului chiar în 
faza cererilor introductive, indiferent de autorii acestor cereri, 
dreptul de a-şi organiza activitatea sau de a-şi lichida averea conform 
unui plan în vederea achitării datoriilor sale. Planul, în sensul art. 170 
al Legii cu privire la insolvabilitate nr. 632/2001, poate avea unul din 
următoarele obiective: 

a) redresarea şi continuarea activităţii debitorului; 
b) lichidarea patrimoniului întreprinderii; 
c) transmiterea întreprinderii sau a unei părţi din ea către 

un alt titular. 
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Rolul planului 
Planul de redresare sau, după caz, de lichidare a unor bunuri 

din averea debitorului are un rol important în realizarea procedurii 
reformării şi plata pasivului debitorului, întrucât prin acest plan se 
trasează direcţiile viitoare ale activităţii debitorului supus procedurii, 
se stabilesc obiectivele scontate şi mijloacele de realizare a acestor 
obiective.204 Legea insolvabilităţii nr. 632/2001 reglementează în mod 
amănunţit acceptarea şi confirmarea, precum şi urmările pe care 
îndeplinirea planului le poate avea asupra situaţiei debitorului. 

Propunerea proiectului planului 
Conform dispoziţiilor legale, şi anume ale art. 168 al Legii 

insolvabilităţii nr. 632/2001, planul poate fi propus de 
administratorul insolvabilităţii şi de debitor. Planul poate fi depus de 
către debitor odată cu cererea introductivă sau cu referinţa la cererea 
introductivă a creditorilor ori într-o cerere expresă, adresată instanţei 
de judecată până la şedinţa de distribuire.  

Administratorul este în drept să elaboreze un plan doar la 
cererea adunării creditorilor şi să-l depună în instanţa de judecată 
într-un termen rezonabil. Proiectul planului, atât al debitorului, cât şi 
al creditorilor, urmează să fie depus la instanţa de judecată în termen 
cel mult de 90 de zile de la data solicitării. În caz contrar, instanţa de 
judecată poate decide lichidarea debitorului. Instanţa de judecată 
poate prelungi, la cererea administratorului sau debitorului, termenul 
de prezentare a planului, dar nu mai mult de 30 zile.  

Planul propus de către debitori sau administratori urmează a fi 
examinat de către instanţa de judecată. Instanţa de judecată va 
admite procedura planului numai în cazul în care este evident că 
planul propus va fi aprobat de creditori şi creanţele lor vor fi 
executate pe deplin.  

Structura şi conţinutul planului 
Planul este compus din două părţi: partea descriptivă şi partea 

organizatorică. În partea descriptivă se includ măsurile întreprinse 
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după intentarea procesului de insolvabilitate sau care urmează a fi 
aplicate în scopul instituirii, prin procedura planului, a unei 
modalităţi de realizare a drepturilor participanţilor. Această parte 
cuprinde şi date despre temeiurile, oportunitatea şi consecinţele 
aplicării planului, necesare şi importante, pentru ca creditorii să 
decidă asupra planului şi instanţa de judecată să-l aprobe. 

În partea organizatorică se stabileşte modalitatea de 
modificare, prin intermediul planului, a statului juridic al 
participanţilor la procesul de insolvabilitate. 

Planul va trebui să prevadă redresarea şi continuarea 
activităţii debitorului sau lichidarea patrimoniului întreprinderii, 
prevăzând şi posibilitatea de transmitere a acesteia sau a unei părţi 
din ea către un alt titular. 

Conform art. 170 al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001, în 
cazul în care debitorul urmează să-şi continue activitatea, planul 
de redresare trebuie să specifice modalităţile de achitare a 
datoriilor debitorului; perspectivele de redresare în raport cu 
posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele 
financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta 
debitorului; totodată indicându-se modalităţile de lichidare a 
pasivului; de asemenea, se va preceda şi justifica nivelul şi 
perspectivele locurilor de muncă, condiţiile speciale prevăzute 
pentru continuarea activităţii, precum şi alte măsuri. 

Planul de redresare mai poate să cuprindă măsuri de majorare 
a capitalului social, fiind convocată adunarea generală extraordinară 
a asociaţilor sau acţionarilor, pentru a decide asupra acestei măsuri, 
precum şi propuneri de înlocuire a unuia sau a mai multor 
conducători, a debitorului, la cererea administratorului sau a 
comitetului creditorilor. 

Conţinutul planului de lichidare este specificat în art. 170 p(2) 
al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001, care trebuie să cuprindă 
măsurile de stingere sau compensare în alt mod (convertirea, 
novaţia) a creanţelor creditorilor, eventualele garanţii ale căror 
creanţe vor fi plătite de creditori; indicarea claselor de creditori ale 
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căror creanţe vor fi plătite în întregime sau nu vor fi defavorizate în 
alt mod prin plan; despăgubirile ce urmează a fi oferite tuturor 
claselor de creditori în comparaţie cu cele primite prin distribuire în 
cazul lichidării; modalitatea şi persoana căreia vor putea fi vândute 
parţial sau total, separat sau mai ales în bloc – bunurile debitorului; 
efectele obţinute prin aceasta, mai ales privind continuarea utilizării 
unor părţi din întreprinderea debitorului; folosirea salariaţilor şi 
satisfacerea creditorilor, precum şi proiectele financiare pe care se 
întemeiază posibilităţile de realizare a planului.  

Admiterea şi confirmarea planului 
În termen cel mult de 30 de zile din data depunerii planului, 

instanţa de judecată convoacă adunarea creditorilor pentru 
examinarea lui. În acest scop, instanţa de judecată este obligată să 
informeze creditorii despre conţinutul planului şi data când va avea 
loc adunarea de examinare şi votare a acestuia. În cadrul adunării de 
votare dreptul de vot îl au numai creditorii ale căror creanţe au fost 
validate de instanţa de judecată. Dacă planul cuprinde şi 
reglementarea juridică a creanţelor creditorilor garantaţi, dreptul de 
vot al acestora urmează să fie stabilit individual la adunare. Au 
dreptul de vot în cadrul adunării generale şi creditorii ale căror 
creanţe garantate nu sunt contestate de administrator şi alţi creditori 
garantaţi sau de către creditorii chirografi. Până la votare creditorii 
sunt grupaţi în diferite clase, conform art. 171 al Legii insolvabilităţii 
nr. 632/2001. Planul urmează a fi votat de către fiecare clasă separat şi 
este considerat acceptat de o clasă de creditori, dacă în cadrul ei 
planul a fost votat de majoritatea creditorilor acestei clase. Cadrul 
normativ oferă posibilitatea acceptării planului în cadrul unei clase 
de creditori, chiar şi fără votul majorităţii, dacă creditorii acestei clase 
nu sunt defavorizaţi prin plan în comparaţie cu situaţia în lipsa lui 
sau dacă majoritatea claselor de creditori, participante la votare, au 
acceptat planul. 

Dacă debitorul nu a înaintat obiecţii, planul se consideră 
acceptat. Obiecţiile debitorului nu vor fi luate în considerare, dacă 
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acesta nu este defavorizat comparativ cu procesul de lichidare a 
patrimoniului.  

După acceptarea planului de către creditori, el este confirmat 
de către instanţa de judecată printr-o hotărâre. Instanţa de judecată 
poate să nu confirme planul, dacă în el a fost ignorată o condiţie 
esenţială ce ţine de conţinut, de ordinea realizării, precum şi de 
modalitatea de acceptare a planului de către creditori şi debitori sau 
dacă acesta a fost acceptat cu rea-credinţă prin favorizarea unuia din 
creditori.  

După confirmarea planului, activitatea debitorului se 
reorganizează în mod corespunzător. Creanţele şi drepturile 
creditorilor şi a celorlaltor părţi interesate se consideră modificate 
conform prevederilor planului. Hotărârea de confirmare a planului 
produce efecte juridice asupra debitorului, creditorilor. Principalul 
efect al confirmării planului asupra persoanei debitorului constă în 
posibilitatea de a putea să-şi conducă singur activitatea şi să-şi 
administreze averea sub supravegherea administratorului. 

Planul confirmat este obligatoriu pentru debitor, creditori cu 
creanţe anterioare procedurii, chiar şi pentru cei care au votat 
împotriva lui, precum şi pentru asociaţii sau acţionarii debitorului. 
De la data rămânerii definitive a hotărârii de confirmare a planului în 
denumirea oficială a debitorului se adaugă sintagma „în procedura 
planului”. După ce hotărârea de confirmare a planului devine 
definitivă, instanţa de judecată dispune printr-o hotărâre încetarea 
procesului de insolvabilitate, aceasta fiind publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. Din acest moment debitorul va reintra 
în dreptul de administrare a patrimoniului în scopul realizării 
planului, administratorului revenindu-i dreptul de supraveghere. 

Îndeplinirea măsurilor prevăzute în plan 
Debitorul este obligat să efectueze fără întârziere schimbările 

de structură prevăzute în plan. Modificările de structură pot avea în 
vedere întreaga activitate a debitorului sau numai un sector ne 
rentabil; de asemenea, modificările de structură se pot referi la 
reducerea personalului prin concedieri ale personalului care sunt 
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imediat necesare, dar şi angajare de noi salariaţi în funcţiile prevăzute 
în planul de reorganizare. În schimbările de structură pot figura 
înlocuirea conducătorilor societăţii, majorarea capitalului social. În 
planul de redresare pot fi prevăzute şi alte schimbări, cum sunt: unele 
măsuri organizatorice, financiare sau juridice, menite să contribuie la 
redresarea activităţii debitorului şi la asigurarea sumelor necesare 
pentru plata datoriilor, cum ar fi: efectuarea vărsămintelor noilor 
raporturi, a investiţiilor, fuziunea debitorului cu altă întreprindere, 
divizarea întreprinderii debitoare în câteva mai mici cu activităţi 
rentabile. Dacă debitorul şi-a onorat obligaţiile faţă de creditori, se 
consideră că planul este realizat. 

Supravegherea activităţii debitorului de către administrator 
Supravegherea se limitează la executarea de către debitor a 

obligaţiilor specificate prin plan, cuprinzând: observarea modului în 
care debitorul aplică măsurile dispuse prin planul de redresare, 
respectiv obligaţiile de îndeplinit; calitatea prestaţiilor; termenele de 
realizare şi rezultatele obţinute. Supravegherea efectuată de 
administrator se reflectă în rapoartele trimestriale ale acestuia despre 
situaţia financiară şi starea patrimonială a debitorului, inclusiv 
perspectivele de realizare a planului, care sunt prezentate comitetului 
creditorilor şi instanţei de judecată. Dacă se constată că debitorul nu-
şi îndeplineşte obligaţiile a căror executare este supravegheată sau că 
realizarea lor este imposibilă, administratorul informează imediat 
despre aceasta instanţa de judecată şi comitetul creditorilor. 
Supravegherea administratorului încetează în cazul executării 
creanţelor supravegheate sau expirării a 3 ani de la încetarea 
procesului de insolvabilitate şi dacă nu a fost depusă o nouă cerere 
introductivă. 

Dacă, pe parcursul derulării procedurii planului, debitorul nu 
respectă prevederile lui şi planul nu este realizat în termen, fiecare 
creditor poate înainta o nouă cerere introductivă, care va avea ca 
efect lichidarea patrimoniului debitorului fără a fi necesară dovada 
insolvabilităţii lui. 
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Procedura de lichidare a patrimoniului 
În cazul în care nu există temei de redresare a debitorului, 

precum şi atunci când procedura planului a fost aplicată şi nu s-a 
atins scopul, se aplică procedura de lichidare a patrimoniului 
debitorului. Lichidarea averii debitorului este acea etapă a procesului 
de insolvabilitate în cadrul căreia bunurile din averea debitorului se 
transformă în valoare economică, într-o sumă de bani, care este 
distribuită creditorilor pentru stingerea masei pasive. 

Procesul de lichidare parcurge mai multe etape: ridicarea 
dreptului debitorului de a-şi administra averea; sigilarea bunurilor 
care fac parte din averea lui; inventarierea; luarea măsurilor de 
conservare a bunurilor; vânzarea unor bunuri; stabilirea masei 
pasive; întocmirea listei creditorilor şi a listei bunurilor debitorului; 
verificarea creanţelor şi întocmirea tabelului preliminar al tuturor 
obligaţiilor debitorului. 

Ridicarea dreptului debitorului de a-şi administra averea 
(desesizarea debitorului) 

Scopul procedurii de lichidare a patrimoniului presupune 
ordonarea şi realizarea unor măsuri prealabile, constând în ridicarea 
dreptului debitorului de a-şi administra averea şi apoi în identificarea 
şi conservarea bunurilor din averea debitorului, precum şi asigurarea 
publicităţii procedurii, în scopul protejării intereselor creditorilor şi a 
drepturilor celorlaltor persoane interesate. 

Desesizarea debitorului (ridicarea dreptului debitorului de a-şi 
administra averea) este o măsură care pregăteşte lichidarea averii 
debitorului, cu celeritate şi în condiţii de maximizare a valorii 
bunurilor acestuia. Fiind o măsură stabilită în interesul masei credale 
şi în scopul de a conserva bunurile din averea acestuia, după 
deschiderea procedurii, ea nu frânează debitorul să-şi exercite 
drepturile patrimoniale care nu privesc administrarea şi dispoziţia 
bunurilor desesizate. 

Această etapă produce un dublu efect: îl lipseşte pe debitor de 
dreptul de a-şi administra bunurile şi de a dispune de ele, dar şi de 
dreptul de a-şi conduce activitatea. Desesizarea vizează, deci, nu 
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numai bunurile din averea debitorului ,ci şi actele juridice ale 
debitorului, şi acţiunile în justiţie. Prin hotărârea de intentare a 
procesului de insolvabilitate (art. 83 al Legii insolvabilităţii nr. 
632/2001), dreptul debitorului de a administra şi a dispune de 
bunurile incluse în masa debitoare este transmis administratorului. 
După intentarea procesului de insolvabilitate, în conformitate cu 
art. 116 al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001, administratorul va 
intra în funcţiune şi va lua în primire şi administrare toate bunurile 
care aparţin masei debitoare, impunând prin executare impusă 
predarea bunurilor care se găsesc la debitor. Luarea în primire a 
acestor bunuri se face în prezenţa şi cu semnarea actului de primire 
de, cel puţin, un membru al comitetului creditorilor, în cazul în 
care acest comitet este desemnat. În cazul în care comitetul 
creditorilor nu este desemnat, instanţa de judecată decide numirea 
unui reprezentant al creditorilor, care va asista la luarea în primire 
a valorilor şi va semna actul de primire.  

Sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorului 
Pentru ca scopul procedurii de lichidare a patrimoniului să fie 

realizat, este necesar ca după ridicarea dreptului debitorului de a-şi 
administra bunurile, să fie stabilită masa activă, adică să fie 
identificate, sigilate şi inventariate toate bunurile din averea 
debitorului, care vor constitui patrimoniul destinat lichidării. 

Sigilarea bunurilor este o măsură preventivă, cu caracter 
conservator, luată în scopul evitării oricăror proceduri frauduloase, 
prin care debitorul ar putea urmări să-şi diminueze averea. În acest 
sens, sigilarea precede inventarierea bunurilor debitorului, acţiune 
care stabileşte masa activă sau masa procesului de lichidare a 
patrimoniului atât descriptiv, cât şi cantitativ şi valoric.205 

Inventarierea bunurilor din averea debitorului reprezintă 
ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor 
elementelor de activ şi pasiv, cantitativ şi valoric, în patrimoniul 
debitorului, la data la care aceasta se efectuează. Inventarierea are ca 
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scop principal stabilirea situaţiei reale a averii debitorului şi cuprinde 
toate elementele patrimoniale, precum şi bunurile şi valorile deţinute 
de debitor, cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, 
în vederea asigurării unei imagini fidele, clare şi competente a averii 
debitorului şi a situaţiei financiare a acestuia. 

Această etapă, ca de altfel întreaga procedură, este dominată de 
principiul celerităţii. Astfel, dacă averea debitorului poate fi 
inventariată, în mod complet, într-o singură zi, se va proceda îndată 
la inventariere, chiar fără aplicarea sigiliilor.206 În toate celelalte 
cazuri, operaţiunea va fi realizată în cel mai scurt timp posibil. 
Desigur, acest termen trebuie să fie rezonabil. 

În acest sens, art. 117 al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001 
stabileşte că administratorul trebuie să întocmească un inventar al 
tuturor bunurilor (corporale şi incorporale), care aparţin masei 
debitoare, în prezenţa debitorului. În inventar trebuie să fie indicată 
valoarea de bilanţ şi, în măsura posibilităţilor, valoarea fiecărui bun 
de la data inventarierii. În cazul în care valoarea bunului depinde de 
faptul dacă întreprinderea va fi menţinută în funcţiune sau va fi 
oprită, se vor indica ambele valori ale bunului. Pentru evaluările 
complexe ale bunurilor pot fi angajaţi experţi. 

Determinarea masei active şi conservarea averii debitorului 
Masa activă este averea debitorului care cuprinde totalitatea 

bunurilor şi drepturilor patrimoniale ale acestuia, la data începerii 
procesului de insolvabilitate, inclusiv cele dobândite în cursul 
procedurii, ca urmare a valorificării unor creanţe ale debitorului sau 
executării hotărârii în anulare, ce pot face obiectul exercitării silite. 
Aceste bunuri şi drepturi formează masa activă, a cărei destinaţie este 
lichidarea în vederea satisfacerii creanţelor creditorilor. Asupra 
acestor bunuri, debitorul nu mai are nici un drept de administrare şi 
nici nu poate dispune de ele. Prin urmare, în sens juridic, obiectul 
procedurii lichidării patrimoniului îl formează masa activă 
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constituită din totalitatea bunurilor şi drepturilor patrimoniale aflate 
în patrimoniul debitorului. 

Bunurile care se includ în masa activă (debitoare). La data 
intentării procesului de insolvabilitate, în conformitate cu art. 50 al 
Legii insolvabilităţii nr. 632/2001, masa debitoare cuprinde toate 
bunurile debitorului, precum şi cele pe care el le dobândeşte şi le 
recuperează pe parcursul procesului. 

Astfel, în inventarul întocmit de administrator se includ 
bunurile cu titlu de drepturi reale sau obligatorii, inclusiv: 

− mijloacele fixe, care sunt bunuri imobile (întreprinderile 
complexe patrimoniale unice, instalaţiile, maşinile şi 
utilajul, tehnica de calcul şi mijloacele de programare, 
aparatele de măsurat şi de reglare, mijloacele de 
transport, instrumentele, inventarul de producţie şi cel 
gospodăresc, alte mijloace); 

− mijloacele circulante, care sunt rezervele de producţie 
(materialele, materia primă, combustibilul, obiectele de 
mică valoare şi de uzură rapidă, piesele de completare, 
ambalajul etc.) producţia neterminată, produsele finite şi 
mărfurile cu diferite destinaţii; 

− activele financiare, care sunt mijloacele băneşti, atât în 
monedă naţională, cât şi străină, inclusiv cele de pe 
conturile bancare, cecurile şi cambiile; 

− activele nemateriale, care sunt drepturile debitorului de 
folosinţă a pământului, a construcţiilor, asupra mărcii de 
producţie, a unor brevete de invenţii, drepturile de autor, 
creanţele, secretele tehnologice, părţile sociale, precum şi 
valorile mobiliare etc. 

La masa debitoare se adaugă averea dobândită, după 
declanşarea procesului, din contractele a căror executare a fost 
continuată de administrator, bunurile restituite în urma rezilierii 
sau anulării unor acte juridice, bunurile asociaţilor cu răspundere 
subsidiară, valoarea plătită de fidejusori sau de garanţie pentru 
obligaţiile pe care le-a asumat. În cazul constatării momentului că 
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fondatorii societăţii nu au transmis în capitalul social bunurile la 
care s-au obligat prin actul de constituire, administratorul trebuie 
să iniţieze o acţiune de încasare a banilor, de revendicare a 
bunurilor şi de încasare a reparaţiei pagubelor suportate. În 
conformitate cu art. 50 al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001, 
proprietatea deţinută de debitor în comun cu terţii este raportată cu 
titlu provizoriu la masa debitoare, indiferent de acordurile încheiate 
între ei. Partajul proprietăţii debitorului se face de către 
administrator în cazul în care instanţa de judecată stabileşte dreptul 
real al terţilor asupra bunurilor respective. 

Bunurile din averea debitorului, fiind destinate lichidării, 
trebuie să fie menţinute în stare bună până la data valorificării lor şi 
din acest considerent administratorul trebuie să ia măsuri pentru 
conservarea bunurilor debitorului. 

Măsurile de conservare trebuie să fie luate rapid, chiar în 
timpul acţiunii de sigilare a bunurilor şi să dureze până la 
valorificarea lor. Măsurile privesc conservarea substanţei bunurilor şi 
a drepturilor din patrimoniul debitorului. Conservarea substanţei 
bunurilor se referă la operaţiile necesare pentru evitarea degradării 
bunurilor şi prevenirea pagubelor. Măsuri de conservare a 
drepturilor debitorului pot fi numite acţiunile prin care 
administratorul revendică bunuri de la terţii care le deţin ilegal, 
încasează creanţele debitorului, cere anularea unor contracte ale 
acestuia, încheiate anterior intentării procesului de insolvabilitate, şi 
rezilierea unor contracte în desfăşurare. În special, conform Legii 
insolvabilităţii nr. 632/2001, se reglementează modul de reziliere şi de 
anulare a unor contracte încheiate anterior intentării procesului, în 
scopul stopării majorării datoriilor debitorului, pe de o parte, şi 
pentru creşterea valorii masei active, pe de alta. 

Vânzarea bunurilor debitorului 
Lichidarea averii debitorului este definită ca acea etapă a 

procedurii insolvabilităţii în cadrul căreia bunurile din averea 
debitorului se transformă în valoare economică, într-o sumă de bani, 
care este distribuită creditorilor pentru stingerea masei pasive. 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 311 -

Această procedură se aplică şi în cazurile în care, deşi nu se 
declanşează procedura insolvabilităţii, se procedează la lichidarea 
unor bunuri din averea debitorului până la concurenţa debitelor care 
trebuie să fie acoperite. În acest sens, în conformitate cu art. 124 al 
Legii insolvabilităţii nr. 632/2001, după adunarea de raportare, 
administratorul valorifică şi/sau lichidează, în mod neîntârziat, în 
condiţii cât mai avantajoase şi în timpul cel mai potrivit, masa 
debitoare, în măsura în care adunarea creditorilor nu a hotărât altfel. 

Efectuarea lichidării se desfăşoară după mai multe reguli, 
aceste reguli având ca finalitate transformarea în bani, prin 
vânzarea bunurilor din patrimoniul debitorului, respectiv din masa 
activă, de unde şi denumirea de valorificarea masei active 
(debitoare). Vânzările pot avea loc atât prin licitaţii publice, cât şi 
prin negocieri directe sau tendere. Administratorul poate să 
valorifice liber un bun imobil grevat cu o garanţie reală, dacă are în 
posesiune bunul în cauză; de asemenea, poate să recupereze şi să 
valorifice în alt mod o creanţă pe care debitorul a cesionat-o pentru 
asigurarea unei pretenţii.  

Preţul iniţial de vânzare a bunurilor din masa activă se 
stabileşte de adunarea creditorilor sau de comitetul creditorilor, în 
baza evaluării efectuate în conformitate cu legislaţia, însă nu poate fi 
mai mic decât valoarea evaluată. Dacă nu sunt vândute la licitaţie, la 
concurs sau prin negocieri directe la preţul iniţial, bunurile se expun 
din nou la vânzare, la preţuri mai mici, aprobate de adunarea 
creditorilor sau de comitetul creditorilor.  

În acest sens, conform art. 125 al Legii insolvabilităţii nr. 
632/2001, pentru procesul de insolvabilitate administratorul poate 
săvârşi acţiuni juridice precum înstrăinarea întreprinderii, unei 
secţiuni, unui depozit, unui alt bun imobil. 

Efectuarea lichidării nu se limitează numai la valorificarea 
masei active, care este numai o etapă, ea cuprinde încă două: 

− distribuirea masei debitoare; 
− încetarea procesului de lichidare a averii debitorului. 
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Pe lângă bunurile care se includ în masa activă (debitoare), în 
conformitate cu art. 85, Cod de executare al Republicii Moldova nr. 
443/2004, există bunuri ale debitorului care nu pot fi urmărite ca: 
bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi 
familiei sale (îmbrăcămintea, încălţămintea, toate bunurile copiilor, 
obiectele necesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea 
profesiei etc.); seminţele de culturi agricole necesare pentru 
însămânţare şi sădire; produsele agricole perisabile, conform listei 
urmărite aprobate de Guvern; bunurile din domeniul public al 
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale etc. 

Stabilirea masei pasive  
Stabilirea masei pasive este o fază esenţială în procesul de 

insolvabilitate, deoarece conturează cadrul în care se va desfăşura în 
continuare acest proces. Prin masa pasivă se înţelege totalitatea 
datoriilor comerciale existente în patrimoniul debitorului sau, din 
punctul de vedere al creditorilor – masa credală, care înseamnă 
totalitatea creanţelor comerciale ale creditorilor.207 La acestea se mai 
adaugă creanţele izvorâte din contractele de muncă, creanţe din 
dăunarea sănătăţii sau cauzarea morţii. Pentru stabilirea masei pasive 
este necesar mai întâi, să se determine extinderea obligaţiilor 
debitorului asupra încetării de plăţi, precum şi persoanele faţă de care 
sunt asumate aceste obligaţii patrimoniale. În acest sens, 
administratorul trebuie să întocmească un registru al creditorilor, de 
care a luat cunoştinţă din registrele şi documentele debitorului, 
precum şi pe baza informaţiilor oferite de debitor. În registru trebuie 
enumeraţi în mod distinct creditorii garantaţi şi creditorii 
chirografari de rang inferior. În rubrica fiecărui creditor se indică 
adresa, temeiul şi suma creanţelor lui. În rubrica creditorilor 
garantaţi se indică şi bunul grevat cu o garanţie reală şi mărimea 
creanţei care, probabil, nu va fi acoperită de acest bun. 

Înaintarea creanţelor de către creditori se efectuează în strictă 
conformitate cu Legea cu privire la insolvabilitate nr. 632/2001. 

                                                 
207 Vonică R.P. Reorganizarea judiciară şi falimentul. – Bucureşti, 2001 P. – 182 
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Astfel, conform art. 131 al acesteia, creditorul care are o creanţă faţă 
de debitor, la data intentării procesului de insolvabilitate, o 
înaintează în scris, indiferent de tipul creanţei instanţei de judecată. 
Creanţa se înaintează în instanţa de judecată printr-o cerere de 
chemare în judecată, anexându-se toate documentele necesare. 

Creanţele por fi înaintate în instanţa de judecată, cel târziu, la 
data aprobării de către instanţa de judecată a tabelului creanţelor. În 
situaţia în care creditorii şi-au înaintat creanţele după aprobarea 
tabelului, ele urmează a fi satisfăcute conform art. 141 al Legii 
insolvabilităţii nr. 632/2001 din partea masei debitoare, care ar 
acoperi creanţa şi care este rezervată pentru distribuire după ce 
litigiul va fi soluţionat. 

În baza cererilor depuse de creditori la instanţa de judecată, 
administratorul îi înscrie în tabelul de creanţe pe aceştia după clasa şi 
rangul lor. În acest tabel trebuie să fie indicată exact suma creanţei 
fiecărui creditor şi ordinea de achitare. Toate creanţele depuse în 
instanţa de judecată urmează a fi validate de către adunarea 
creditorilor cu participarea administratorului insolvabilităţii şi sub 
conducerea instanţei de judecată, în şedinţa de validare a creanţelor. 
Creanţele se examinează conform cuantumului şi rangului lor. 
Creanţele care sunt contestate, se examinează în mod special.  

O creanţă este considerată validată, dacă în şedinţa de validare 
nu a fost contestată de un administrator sau de un creditor 
chirografar. Judecătorul instanţei înregistrează în tabelul creanţelor, 
la rubrica fiecărei creanţe, măsura de validare a creanţelor conform 
valorii şi rangului ei. În situaţia în care creanţa este contestată de 
către administrator sau de către creditorii chirografari, creditorul 
poate aduce dovezi şi exersa alte drepturi pentru a le contracara 
contestaţiile. Creanţele întemeiate în baza unor titluri executorii, 
precum şi unor hotărâri judecătoreşti pot fi contestate de către 
administrator sau debitor prin prezentarea probelor contrare. 
Instanţa de judecată acordă creditorului, a cărei creanţă a fost 
contestată, precum şi contestatorului creanţei, un extras autentificat 
de instanţă din tabelul creanţelor. 
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 Ca urmare, creditorul are dreptul să conteste prin recurs 
refuzul validării ori să preia procesul pendinte, prezentând 
administratorului, în timp de 15 zile, probe de realizare a acestui 
lucru, iar administratorul este obligat să consemneze faptul în tabelul 
de creanţe şi să rezerve din masa debitoare partea care ar acoperi 
creanţa, în cazul în care litigiul se soluţionează în favoarea 
creditorului respectiv. Se poate de remarcat faptul că nu vor avea 
parte din masa debitoare acei creditori care vor înainta creanţe după 
încetarea procesului de insolvabilitate, precum şi cei care nu au 
contestat nevalidarea şi nu au preluat procesul pendinte. În cazul 
satisfacerii cerinţelor creditorului de către instanţa de recurs sau 
instanţa care a examinat procesul pendinte, hotărârile se prezintă 
administratorului, ca urmare acesta trebuie să rectifice tabelul de 
creanţe. Încheierea definitivă privind validarea creanţei sau concluzia 
prin care contestarea este declarată întemeiată este executorie pentru 
administrator şi pentru toţi creditorii chirografari. 

Distribuirea masei active între creditori 
Distribuirea sumelor de bani realizate în cursul procedurii de 

lichidare a patrimoniului este faza de procedură care urmează după 
ce lichidarea activului a fost terminată şi bunurile debitorului au fost 
transformate în bani. 

După adunarea de validare, în funcţie de suma existentă pe 
contul special, administratorul distribuie sumele de bani obţinute din 
vânzările masei debitoare numai creditorilor cu creanţe validate. 
Înaintea fiecărei distribuiri, administratorul trebuie să ceară acordul 
comitetului creditorilor. Administratorul realizează distribuirea 
sumelor de bani creditorilor atât prin mai multe distribuţii 
intermediare, cât şi prin una finală, stingând parţial sau integral 
creanţele creditorilor şi concomitent efectuând continuu modificări 
în tabelul de creanţe.  

Operaţia de distribuţie intermediară se realizează conform 
unei liste de distribuţie, întocmită de administrator şi aprobată de 
comitetul creditorilor, care se prezintă instanţei de judecată. Dacă 
creditorii nu sunt de acord cu lista de distribuire, ei o pot contesta 
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în instanţa de judecată. Contestaţia se efectuează în termen de 7 zile 
din data expirării termenului indicat în art. 141 al Legii 
insolvabilităţii nr. 632/2001. 

 Operaţia de distribuţie finală se realizează după şedinţa 
respectivă a creditorilor, la care se examinează raportul final al 
administratorului, contestaţiile contra listei de distribuire şi se decide 
asupra părţii nevalorificate din masa debitoare.  

Banii obţinuţi din vânzarea masei debitoare se repartizează în 
mod succesiv creditorilor garantaţi, creditorilor masei debitoare şi 
creditorilor chirografari. 

Creanţele creditorilor garantaţi 
Creditorii garantaţi sunt creditorii asiguraţi cu garanţii reale 

(gaj şi ipotecă) sau echivalaţi acestor garanţii, fiind satisfăcuţi cu 
prioritate din banii obţinuţi din comercializarea bunului, în baza 
căruia a fost garantată creanţa. În acest context, în conformitate cu 
art. 129 al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001, din produsul obţinut din 
valorificarea bunului grevat cu o garanţie reală se scad cheltuielile de 
validare şi valorificare, care sunt introduse în masa debitoare, iar cu 
restul se acoperă îndată creanţa creditorului garantat. 

Creanţele creditorilor masei debitoare 
Conform dispoziţiilor legale, administratorul este obligat să 

satisfacă creanţele creditorilor masei debitoare, la ele atribuindu-se 
cheltuielile procesului de insolvabilitate. În cazul întocmirii listei de 
distribuire intermediară, administratorul calculează cheltuielile 
obţinute din cadrul procesului de insolvabilitate, stinge creanţele 
apărute după intentarea procesului, apoi va purcede la stingerea 
creanţelor chirografare. În conformitate cu art. 154 al Legii 
insolvabilităţii nr. 632/2001, dacă după intentarea procesului de 
insolvabilitate se stabileşte că masa debitoare nu este suficientă 
pentru a acoperi cheltuielile procesului, instanţa de judecată trebuie 
să înceteze procesul. Dar, în cazul achitării procesului de 
insolvabilitate de către creditori sau un terţ, încetarea procesului nu 
se dispune. Hotărârea de încetare se adoptă doar după audierea 
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creditorilor, administratorului şi creditorilor masei, stabilite în art. 
154 al (2) al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001. 

În cazul, în care cheltuielile procesului de insolvabilitate sunt 
acoperite, dar masa debitoare nu este suficientă pentru acoperirea 
altor obligaţii scadente ale masei, administratorul este obligat să 
informeze instanţa de judecată despre insuficienţa masei, prevăzute 
în art. 155 al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001. 

Astfel, conform art. 156 al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001, 
administratorul trebuie să stingă obligaţiile masei debitoare conform 
următoarelor grade de prioritate, iar în cadrul aceluiaşi grad – 
proporţional sumei: cheltuielile procesului de insolvabilitate; 
obligaţiile masei debitoare, care rezultă din acţiunile 
administratorului după avizarea despre insuficienţa masei debitoare, 
inclusiv impozitele, taxele şi alte obligaţii de plată care nu se referă la 
cheltuielile procesului. 

Creanţele creditorilor chirografari 
În conformitate cu art. 53 al Legii insolvabilităţii nr. 632/2001, 

creditorii chirografari sunt creditorii negarantaţi, care la momentul 
intentării procesului de insolvabilitate au o creanţă patrimonială faţă 
de debitor. Creanţa patrimonială a creditorilor chirografari se 
consideră ivită până la momentul intentării procesului de 
insolvabilitate în cazul în care raporturile pe care se bazează au 
apărut până la acest moment. 

Creditorii chirografari dispun de mai multe ranguri, creanţele 
fiecărui rang de creditori se satisfac după stingerea creanţelor rangului 
precedent. În caz că banii rezervaţi din comercializarea masei 
debitoare sunt insuficienţi, atunci creanţele creditorilor unui rang vor 
fi satisfăcute proporţional. Creanţele creditorilor chirografari se 
satisfac potrivit ordinii stabilite în art. 54 al Legii insolvabilităţii nr. 
632/2001. Astfel, aceste creanţe se satisfac în felul următor: 

1) creanţe din dăunarea sănătăţii sau cauzarea morţii. 
Capitalizarea acestor creanţe se face în conformitate cu 
Legea privind capitalizarea plăţilor periodice nr. 
123/1998 şi a Regulamentului cu privire la modul de 
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calculare a plăţilor periodice capitalizate, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 127/2000; 

2) creanţe salariale faţă de angajaţi şi remunerarea datorată 
drepturilor de autor; 

3) creanţe pentru impozite şi alte vărsăminte de plată la 
bugetul public naţional; 

4) creanţe chirografare care nu sunt de rang inferior; 
5) creanţe creditorilor chirografi de rang inferior: 

− dobânda la creanţele creditorilor chirografi, calculată 
după intentarea procesului; 

− chletuielile unor creditori chirografi, suportate în 
procesul de insolvabilitate; 

− amenzile, penalităţile şi recuperarea prejudiciilor, 
inclusiv a celor cauzate de neexecutarea obligaţiilor sau 
de executarea lor necorespunzătoare; 

− creanţele din prestaţiile gratuite ale debitorului; 
− creanţele ce vizează rambursarea creditelor de 

capitalizare ale unui asociat. 
În cazul insuficienţei masei active a debitorului pentru 

satisfacerea creanţelor unei categorii de creditori sau mai multor 
categorii, aceste creanţe sunt considerate stinse. Drept creanţe stinse 
se consideră creanţele nevalidate şi cele neînnaintate. 

Dacă, după ce a fost efectuată repartizarea finală a masei active, 
creanţele au fost satisfăcute integral şi au mai rămas mijloace, 
administratorul remite debitorului surplusul. 

Astfel, conform art. 96, Codul civil al Republicii Moldova 
nr. 1107/2002, activele persoanei juridice cu scop lucrativ 
dizolvate, care au rămas după satisfacerea pretenţiilor creditorilor, 
sunt transmise de lichidator participanţilor proporţional 
participaţiunii lor la capitalul social. Lichidatorul persoanei 
juridice dizolvate, cu consimţământul participanţilor, poate să nu 
înstrăineze bunurile ei, dacă nu este necesar pentru satisfacerea 
creanţelor creditorilor. În cazul activelor rămase după satisfacerea 
creditorilor persoanei juridice cu scop nelucrativ, prevăzute în art. 
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97 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, acestea se 
repartizează între persoanele care, conform actului de constituire 
sau hotărârii adunării generale, au dreptul la ele. 

În cazul în care creditorii satisfăcuţi nu s-au prezentat la 
administrator pentru a primi banii, atunci aceşti bani vor fi depuşi pe 
contul Mijloace intrate temporar în dispoziţia instanţei de judecată. 
În acest sens, conform art. 95, Cod civil al Republicii Moldova nr. 
1107/2002, sumele datorate creditorilor cunoscuţi care nu au înaintat 
pretenţii şi celor care nu s-au prezentat pentru a primi executarea, se 
depun în conturi bancare pe numele lor.  

Încetarea procesului de insolvabilitate 
În conformitate cu art. 150 al Legii insolvabilităţii nr. 

632/2001, după terminarea distribuirii finale, instanţa de judecată 
hotărăşte încetarea procesului de insolvabilitate, fiind obligată să 
publice hotărârea respectivă în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 

Încetarea procesului de insolvabilitate poate fi din diferite 
motive. Astfel, în conformitate cu art. 158 al Legii insolvabilităţii 
nr. 632/2001, procesul de insolvabilitate va înceta la cererea 
debitorului, dacă acesta garantează că, după încetarea procesului, 
nu va fi în stare de insolvabilitate sau de supraîndatorare (în 
situaţia în care ultima a servit ca temei pentru intentarea 
procesului). Ca urmare, cererea de încetare a procesului este 
admisă, dacă lipsa temeiului de insolvabilitate este probată. De 
asemenea, la cererea debitorului, poate înceta procesul de 
insolvabilitate şi în cazul în care, după expirarea termenului de 
înaintare a creanţelor, se dispune aprobarea tuturor creditorilor 
care au înaintat creanţe. În cazul dat, conform art. 160 al Legii 
insolvabilităţii nr. 632/2001, instanţa de judecată adoptă o 
hotărâre privind încetarea procesului de insolvabilitate, după 
audierea solicitantului, administratorului şi comitetului 
creditorilor (dacă el este format), ca mai apoi această hotărâre să 
fie publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Astfel, la 
încetarea procesului de insolvabilitate, administratorul trebuie să 
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achite creanţele necontestate ale creditorilor masei debitoare şi să 
depună garanţie pentru cele contestate. 

În conformitate cu art. 154 al Legii insolvabilităţii nr. 
632/2001, procesul de insolvabilitate poate înceta şi din lipsa masei 
debitoare, adică dacă după intentarea procesului de insolvabilitate se 
stabileşte că masa debitoare nu este suficientă pentru a acoperi 
cheltuielile procesului. 

În două săptămâni de la data publicării, administratorul 
prezintă Registrului de stat al întreprinderilor şi Registrului de stat al 
organizaţiilor hotărârea instanţei de judecată privind încetarea 
procesului de insolvabilitate. Registratorul, după ce a primit toate 
actele necesare, radiază întreprinderea din registru. Din momentul 
radierii debitorul se consideră lichidat. 
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Tema 14. 
STRUCTURILE ŞI UNIUNILE  

DE PERSOANE JURIDICE  
CU SCOP LUCRATIV 

 
1. Filiale şi reprezentanţe 
2. Uniuni ale persoanelor juridice cu scop lucrativ 
3. Uniuni ale persoanelor juridice cu scop lucrativ, 

reglementate de legislaţia Republicii Moldova 
 
 

14.1. Filiale şi reprezentanţe 
 
Societăţile comerciale, în scopul extinderii comerţului lor, 

conform legislaţiei, îşi pot constitui „structuri societare” 
subordonate.  

Structura societară este definită ca o unitate autonomă 
reglementată de lege, care poate fi constituită şi utilizată de 
comerciant, în vederea expansiunii activităţii sale.208 

Structura societară se caracterizează prin următoarele: 
a) este componentă a unui sistem societar, în care se 

integrează funcţional, juridic şi patrimonial, în afara 
căruia nu poate exista independent; 

b) funcţia sa este un mijloc de expansiune a afacerilor 
societăţii din care face parte; 

c) înfiinţarea acesteia este consecinţa funcţiei de organizare 
a societăţii care o constituie; 

d) se subordonează societăţii care o constituie; 

                                                 
208 Bârsan C. etc. Societăţile comerciale. – Bucureşti: Ed. Şansa SRL, 1993. – P. 164. 
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e) este o formă de organizare instituită de lege, trăsătură 
care o deosebeşte de alte subunităţi pe care societatea le 
poate organiza – secţii, ateliere etc. 

Formele exogene uzuale, pe care le poate organiza o societate 
comercială, sunt: filiala şi reprezentanţa. 

Sucursala, filiala şi reprezentanţa nu sunt structuri sinonime 
sau echivalente. Ele sunt entităţi distincte. Sucursala şi filiala sunt 
structuri exterioare societăţii, cu un regim juridic diferit. Deosebirea 
dintre ele ar consta în faptul că filiala, denumită şi societate filială, ar 
fi o unitate autonomă cu personalitate juridică proprie (de drept 
privat), dependentă economic de societatea fondatoare, prin 
determinarea de către aceasta din urmă a majorităţii capitalului 
social, pe când sucursala ar fi o dezmembrare un dezmembrământ 
fără personalitate juridică a societăţii care a organizat-o.209 

Sucursalele sunt stabilimente (sedii) secundare ale societăţii-
mamă, care nu au personalitate juridică şi se constituie cu capital de 
100% al acesteia, dar care posedă, totuşi, o anumită autonomie 
juridică şi economică faţă de societatea-mamă.210 

Trebuie de menţionat că legiuitorul nostru utilizează termenul 
de „filială” pentru a desemna ceea ce în legislaţia şi doctrina 
occidentală ar fi o sucursală. Deşi nici în doctrina occidentală nu 
există o unanimitate de păreri în definirea noţiunii de filială, acesteia 
i se recunoaşte totuşi independenţa juridică (personalitatea juridică), 
iar discuţiile se poartă referitor la gradul de dependenţă de la care o 
societate poate fi considerată filială a alteia. 

 În doctrina rusă se menţionează că filialele societăţilor 
comerciale au dreptul să desfăşoare orice tip de activitate, dacă actul 
constitutiv nu prevede altceva. Filialele şi reprezentanţele nu au 
calitatea de persoană juridică.211 

                                                 
209 Vonica Romul Petru. Dreptul societăţilor comerciale. – Ed. a II-a. – Bucureşti: Ed. 
LUMINA LEX, 2000. – P. 84 
210 Sitaru D.A. Dreptul comerţului internaţional. – Bucureşti: Actami, 1995. – P. 210 
211 Гражданское право: Часть 1. Под. ред. Т.И. Илларионовой. – Москва: 
НОРМА, 2001. – Р. 93 
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Spre deosebire de doctrina rusă, în cea română filiala este o 
societate comercială cu personalitate juridică proprie, distinctă de 
societatea-mamă (societatea străină), care se află, însă, sub controlul 
acesteia în sensul că deţine sau exercită asupra ei orice altă formă de 
control.212 

Filiala este definită atât de Codul civil, cât şi de Legea cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992, precum şi 
de Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997. Vom face 
trimitere, privitor la filială şi reprezentanţă, la Legea despre societăţile 
pe acţiuni nr. 1134/1997, deoarece doar aceasta reglementează 
modalitatea înfiinţării, activităţii şi încetării activităţii filialelor şi 
reprezentanţelor.  

Astfel, potrivit art. 8 alin. 2 din Legea privind societăţile pe 
acţiuni nr. 1134/1997, filială a societăţii este o subdiviziune separată a 
ei, care este situată în afara sediului societăţii şi poate să 
îndeplinească toate împuternicirile acesteia, inclusiv cele de 
reprezentare sau o parte din ele.  

De asemenea, conform art. 21 pct. 2 din Legea cu privire la 
antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992, filiala se consideră o 
subdiviziune separată a întreprinderii, situată în altă parte, care 
exercita unele din atribuţiile acesteia. 

Din definiţiile legale referitoare la filiale putem desprinde 
următoarele particularităţi, şi anume: 

− filiala este o dezmembrare fără personalitate juridică a 
societăţii care o înfiinţează, fiind dependentă de ea total 
atât juridic, cât şi patrimonial. Astfel, potrivit art. 8 alin. 5 
din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, 
filiala nu este persoană juridică şi acţionează în numele 
şi în baza regulamentelor aprobate de societate. Ea face 
parte, din acest punct de vedere, din structura organică a 

                                                 
212 Urs Iosif R., Ilie-Todică Carmen. Teoria persoanelor. Subiecte de drept civil. – 
Bucureşti: OSCAR PRINT, 2003. – P. 376; Boroc Lidia. Elemente de drept civil şi 
comercial. – Bucureşti: InterGrif, 2001. – P.157 
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societăţii fondatoare, singura care deţine calitatea de 
subiect de drept. Filiala dispune, totuşi, de o anumită 
autonomie, în limitele stabilite de societate. Ea întocmeşte 
propriul bilanţ trimestrial şi anual şi poate avea cont 
bancar; 

− filiala are ca scop dezvoltarea şi expansiunea comerţului 
societăţii atât în localitatea unde aceasta îşi are sediul 
principal, cât şi în alt loc, precum şi în alte localităţi din 
ţară şi chiar peste hotare. În acest scop, societatea 
înzestrează filiala cu bunuri care figurează în inventarul 
societăţii, dar şi în inventarul separat al filialei (art. 8, alin. 
4 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997). 
Filiala are, deci, un patrimoniu distinct (dar nu propriu) pe 
care îl administrează; 

− filiala dispune de sediu propriu; 
− înfiinţarea, modificarea, precum şi încetarea activităţii 

filialei este o prerogativă a societăţii comerciale (persoanei 
juridice cu scop lucrativ) legal constituite. 

Constituirea filialei. Dreptul de a constitui filiale îl are orice 
societate comercială care a fost înregistrată în Registrul de Stat al 
comerţului, acest drept fiind o parte componentă a capacităţii 
juridice a societăţii comerciale. Astfel, societatea este liberă să 
hotărască atât momentul şi locul înfiinţării filialei, cât şi toate 
problemele ce ţin de activitatea acesteia, cu singura obligaţie de a 
indica în statut denumirea şi sediul filialei (art. 35, alin. L, lit. p din 
Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 şi art. 21, punct. 2 
din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845/1992). 
În lipsa unor asemenea prevederi, toate operaţiunile efectuate de 
societatea comercială prin intermediul filialei pot fi considerate ca 
activitate a unei întreprinderi neînregistrate, iar beneficiul încasat în 
bugetul de stat. 

Mai este de menţionat că filialele pot fi înfiinţate odată cu 
constituirea societăţii, caz în care se vor indica datele stipulate de 
lege în actele constitutive sau după fondarea societăţii, în cursul 
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existenţei acesteia. În acest caz, se impune o modificare a 
statutului, care se realizează în condiţiile art. 35, alin. 5 şi art. 50, 
alin. 3 şi 4 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997. 
În consecinţă, dacă în actele constitutive nu există specificarea 
privind constituirea filialei concrete, adunarea generală va 
modifica actul constitutiv în acest sens.  

La înfiinţarea unei filiale trebuie respectate următoarele etape: 
în primul rând, trebuie luată hotărârea de constituire a filialei. 
Această hotărâre este adoptată fie de adunarea generală a societăţii 
(cu majoritatea simplă de 50% plus unu), fie de consiliul societăţii, 
dacă acest drept este prevăzut în statut printre prerogativele 
consiliului. Al doilea pas îl constituie adoptarea de către adunarea 
generală a societăţii a hotărârii de modificare a statutului, în sensul 
completării acestuia cu datele referitoare la filiala ce se constituie. 
Fiind o hotărâre asupra unei chestiuni ce este de competenţa 
exclusivă a adunării generale, aceasta se adoptă cu votul a cel puţin 
două treimi din voturile reprezentate la adunare. În sfârşit, în termen 
de 7 zile de la data adoptării deciziei, societatea este obligată să 
comunice Camerei Înregistrării de Stat informaţiile privind 
modificările efectuate în statut, în vederea trecerii acestora în 
Registrul de Stat (art. 18 din Legea cu privire la înregistrarea de stat a 
întreprinderilor şi organizaţiilor nr. 1265/2000). 

Abia după parcurgerea tuturor acestor etape se va putea 
trece la constituirea propriu-zisă a filialei. Acest lucru se 
realizează în practică prin adoptarea unui regulament al filialei şi 
afilierea unui patrimoniu cu care aceasta îşi va desfăşura 
activitatea. Regulamentul, care este un adevărat statut al filialei, 
trebuie să cuprindă date privind: 

− firma filialei, care va include firma societăţii care a 
înfiinţat-o cu indicarea sediului filialei, cuvântul „filială”, 
şi, facultativ, genul de activitate a filialei, precum şi altă 
informaţie care nu este interzisă de legislaţie (art. 21, 
punct. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi nr. 845/1992); 
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− sfera de activitate a filialei; 
− sediul filialei; 
− patrimoniul transmis filialei cu care aceasta îşi va 

desfăşura activitatea; 
− modul şi condiţiile de funcţionare a filialei; 
− împuternicirile administratorului filialei şi ale altor 

persoane cu funcţii de răspundere; 
− responsabilitatea filialei; 
− numărul contului (subcontului) bancar ale filialei; 
− alte date necesare. 

Regulamentul filialei se aprobă de adunarea generală a 
acţionarilor care numeşte şi conducătorul filialei, cu excepţia cazului 
dacă această prerogativă este prevăzută în statut printre împuter-
nicirile consiliului societăţii comerciale. 

Conducătorul filialei îşi va exercita funcţiile în limitele 
admise de regulament, iar la încheierea convenţiilor cu terţele 
persoane va prezenta mandatul ce i-a fost acordat de societatea 
fondatoare. Filiala încheie contracte cu terţele persoane în numele 
societăţii fondatoare. În consecinţă, toate drepturile şi obligaţiile 
asumate de filială revin societăţii fondatoare. Dependenţa filialei se 
exprimă şi prin faptul că, pe de o parte, aceasta răspunde cu 
patrimoniul său pentru obligaţiile asumate de alte structuri ale 
societăţii, iar, pe de altă parte, şi societatea răspunde cu tot 
patrimoniul pentru obligaţiile asumate de filială. 

Desfiinţarea filialei este, de asemenea, o prerogativă a 
societăţii care a constituit-o. Hotărârea de desfiinţare poate fi luată 
fie de adunarea generală a societăţii, fie de consiliul societăţii, dacă 
acesta a fost împuternicit în acest context prin statut. 

În concluzie putem caracteriza filiala ca fiind o structură 
societară lipsită de patrimoniu propriu şi personalitate juridică, care 
funcţionează independent, autonom şi durabil, într-un sediu propriu 
şi căreia i se încredinţează, ca prelungire a capacităţii societăţii care o 
constituie, printr-un mandat specializat, îndeplinirea uneia sau mai 
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multor categorii de operaţiuni, ce fac parte din obiectul de activitate a 
societăţii. 

Reprezentanţa (agenţia). În doctrină, reprezentanţa, numită şi 
agenţie, se deosebeşte substanţial de filială, deoarece ea nu poate să 
practice activităţi de producere, de prestare a serviciilor sau executare de 
lucrări pentru clientelă, aşa cum o poate face filiala sau societatea însăşi. 

În literatura juridică reprezentanţa a fost definită ca o prelungire 
a personalităţii juridice a societăţii-mamă din străinătate, care poate 
efectua numai acte juridice şi fapte materiale pe seama acesteia, 
acţionând în calitate de mandatar sau comisionar al societăţii-mamă şi 
de aceea nu poate efectua decât operaţiuni economice concordante cu 
obiectul de activitate al societăţii-mamă, neconstituind o modalitate de 
efectuare a investiţiilor străine în ţara respectivă.213 

Noţiunea de reprezentanţă (agenţie) este definită atât de Codul 
civil, nr. 1107/2002, de Legea cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi nr. 845/1992, cât şi de Legea privind societăţile pe 
acţiuni 1134/1997. Astfel, potrivit art. 8, alin. 3 din Legea privind 
societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, reprezentanţa societăţii este o 
subdiviziune separată a ei, situată în afara sediului societăţii, care 
reprezintă şi apără interesele ei. De asemenea, conform art. 21, punct. 
2 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992, 
reprezentanţa se consideră subdiviziunea separată a întreprinderii, 
care este situată în altă parte şi care apără şi reprezintă interesele 
întreprinderii, încheind în numele acesteia tranzacţii şi înfăptuind 
alte acţiuni de drept. 

Reprezentanţa îndeplineşte, prin natura ei, o funcţie 
specializată, şi anume cea de intermediar între societatea care a 
înfiinţat-o şi terţele persoane care contractează cu ea. În această 
calitate, reprezentanţa exercită atribuţii de mandatar, încheind acte 
juridice cu terţele persoane de la locul de sediu în numele şi pe seama 
societăţii care i-a dat împuternicirea. Reprezentanţa este, deci, lipsită 

                                                 
213 Sitaru D.A. Op. cit. – P. 303 
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de personalitate juridică proprie, care aparţine exclusiv societăţii care 
a constituit-o. 

În ceea ce priveşte modul de constituire şi regimul juridic al 
reprezentanţei, facem trimitere la analiza efectuată cu ocazia 
cercetării filialei, întrucât nu există diferenţe majore între cele două 
structuri ale societăţii. 

 
 

14.2. Uniuni ale persoanelor  
juridice  

 
În economia contemporană se manifestă tot mai mult tendinţa 

realizării unor sisteme societare. Acestea sunt ansambluri de structuri 
economice, legate prin raporturi juridice de o mare diversitate. Ele 
sunt instrumentele principale ale realizării expansiunii, concentrării 
şi restructurării societăţilor comerciale, capabile să facă faţă mai bine 
concurenţilor potenţiali. 

Sistemul societar este definit ca fiind un ansamblu stabil şi 
durabil, alcătuit din structuri asociative legate juridic prin relaţii, în 
temeiul cărora una din acestea dobândeşte şi exercită asupra celeilalte 
dominaţia, făcând să se manifeste unitatea de voinţă şi un scop 
comun.214 

Sistemul societar este format, deci, din două categorii de 
structuri: structura dominantă şi structurile dominate. 

Structura dominantă poate fi o societate comercială cu 
personalitate juridică. 

Structurile dominate sunt forme structurale fără personalitate 
juridică, cum sunt: filiala sau reprezentanţa, sau alte societăţi cu 
personalitate juridică, asupra cărora îşi exercită influenţa directă sau 
controlul. 

Dominaţia înseamnă posibilitatea de a influenţa decizia şi 
activitatea structurilor controlate. Ea poate fi totală, când 
                                                 
214 Bârsan C. etc. Societăţile comerciale. – Bucureşti: Ed. Şansa SRL, 1993. – P. 177 
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subordonarea este absolută, şi relativă, când subordonarea se 
manifestă ca influenţă, direcţie sau control. 

Între structurile societare se stabilesc relaţii ierarhice, de 
dominaţie sau subordonare şi relaţii de colaborare sau cooperare, ca 
mijloc de funcţionare şi realizare a scopului sistemului. 

Sistemele pot fi configurate piramidal, radial, circular şi 
complex. 

Clasificarea sistemelor societare poate fi făcută după mai multe 
criterii: 

− După cum structurile fac parte din aceeaşi entitate 
juridică sau au o personalitate juridică proprie, pot fi: 
endogene sau exogene. 

− După natura componentelor sistemului, acesta poate fi: 
grup de societăţi, grup industrial, grup de fapt, grup 
integrat. 

− După natura activităţii societăţii dominante, pot fi: 
sisteme financiare industriale, contractuale şi personale. 

− După forma legăturilor care reunesc sistemul, pot fi 
grupuri constituite în asociaţii, grupuri constituite în 
sindicate profesionale, grupuri constituite în societăţi şi 
grupuri, constituite în societăţi anumite. 

Grupurile de societăţi au fost definite ca ansambluri de 
societăţi comerciale, independente juridic, unite prin legături, în 
temeiul cărora una dintre acestea, societatea, care este structura 
dominantă, domină pe celelalte, exercitând influenţa, direcţia şi 
controlul, direct sau indirect, şi determină să se manifeste astfel, o 
unitate de decizie.215 

În funcţie de gradul de integrare realizat de societăţile 
implicate, în cadrul unei asemenea structuri se pot distinge trei tipuri 
de grupuri de societăţi comerciale: grupul tip trust, grupul tip 
holding şi grupurile de interese economice. 

                                                 
215 Pătulea Vasile, Turianu Corneliu. Curs de drept comercial român. – Bucureşti: 
ALL BECK, 2000. – P. 49 
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Grupurile de tip trust: 
1. Trustul este o structură realizată prin reuniunea mai multor 

societăţi comerciale de forţă economică diferită, în cadrul cărora 
integrarea financiară a societăţilor implicate este totală.  

Trustul este o creaţie legislativă caracteristică dreptului englez 
şi american, desemnând un patrimoniu independent, afectat unui 
interes. Numărul de fondatori şi beneficiari ai trustului este nelimitat. 

Trustul şi societăţile care-l constituie coexistă. Societăţile 
implicate au obiectivele şi acţionează cu mijloacele şi în direcţiile 
stabilite de trust. 

Trustul se constituie în scopul de a înlătura complet 
concurenţa din societăţile care-l formează prin concentrarea şi 
monopolizarea producţiei. 

Formele de trust. Trustul poate avea următoarele forme: 
− Forma mobilă (Poolul) constă în aceea că societăţile 

comerciale încetează concurenţa şi se înţeleg să verse 
câştigul realizat din anumite afaceri, împărţindu-l apoi 
între ele, pe baza unui anumit raport. 

− Comunitatea de interese poate fi sub formă mobilă şi sub 
formă fixă. În forma mobilă, comunitatea de interese 
constă în faptul că societăţile similare se angajează nu 
numai să înceteze orice concurenţă între ele, dar să se şi 
sprijine reciproc, să facă împreună anumite afaceri, să se 
ajute cu capital şi să împartă câştigul în raport cu capitalul 
la care au participat. În formă fixă, o societate acaparează 
majoritatea sau totalitatea capitalului (acţiunilor) 
celorlaltor societăţi similare concurente pe care, însă, nu le 
dizolvă, ci le lasă să funcţioneze sub firma lor proprie, dar 
sub conducerea societăţii care deţine capitalul social. 

− Forma modernă constă în aceea că (acţiunile), capitalul 
societăţilor comerciale este acoperit de o societate care 
pune stăpânire absolută pe aceste societăţi, pe care le 
conduce apoi după interesele sale. Astfel de societăţi 
cumpără fără limită acţiunile diferitelor feluri de societăţi, 
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formând un trust central, compus din mai multe trusturi 
mai mici. 

În afară de trusturile realizate prin fuzionări de mai multe 
societăţi comerciale, precum şi de forma băncilor trust, se întâlneşte 
şi forma concernelor sau a monopolurilor, trust unde concurenţa 
încetează complet, pe baza înţelegerii dintre societăţile sau trusturile 
de acelaşi fel. 

2. Concernul este o societate comercială de mari proporţii 
(creaţie a legislaţiei germane), ce se constituie prin reuniunea altor 
societăţi comerciale de proporţii reduse, sub o conducere sau direcţie 
unică, asigurată de o societate dominantă, de care acestea sunt 
dependente. O asemenea societate poate lua fiinţă fie în baza unui 
contract de dominare, fie prin efectul absorbţiei, ce are ca impact 
preluarea de către societatea comercială dominantă a conducerii 
celorlaltor societăţi astfel reunite. 

Concernele iau, de regulă, fiinţă prin intermediul unei mari 
bănci. 

Trustul se deosebeşte de cartel. Deosebirea constă în aceea că 
trustul este o formă perfectă a concentrării capitaliste a societăţilor 
comerciale, în care societăţile îşi pierd, total sau parţial, 
individualitatea, în timp ce în cartel societăţile comerciale nu-şi pierd 
această individualitate. 

3. Cartelul 
a) Este o convenţie încheiată între mai mulţi producători 

independenţi, de mărfuri de acelaşi fel, având drept scop să 
reglementeze, prin bună înţelegere, atât producţia 
(cantitatea şi calitatea), cât şi condiţiile de desfacere a 
mărfurilor pe care le produc (zonă de desfacere, 
contingentare), adică stabilirea cantităţii de mărfuri pe care 
au dreptul s-o vândă); stabilirea unui preţ unitar sau 
minim de vânzare, organizarea oficiilor de vânzare etc. 

b)  Caracterele cartelului: 
− Contractul pe timp determinat. 
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− Societăţile cartelate trebuie să fie societăţi de producţie, 
în stare de producţie a unor produse similare. 

− Societăţile cartelate îşi păstrează independenţa şi 
individualitatea lor. 

− După desfiinţarea contractului, societăţile îşi recapătă 
complet individualitatea. 

− Cartelul este o formă imperfectă de concentrare 
capitalistă а societăţilor comerciale. 

c)  Scopul cartelului 
− Fixarea calităţii de mărfuri (calitate tip sau standard). 
− Fixarea condiţiilor unitare de vânzare (termene de 

plată, scăzăminte etc.). 
− Fixarea unui preţ unitar sau minimal de vânzare. 
− Fixarea zonelor de desfacere pentru fiecare societate 

comercială cartelată în vederea protejării clientului. 
− Fixarea unei cote contigentare în raport cu capacitatea 

şi puterea de producţie, în limita căreia poate produce 
şi vinde produsele fiecare din societăţile comerciale 
cartelate. 

d)  După scop, cartelurile pot fi: 
− de calitate; 
− de condiţii; 
− de contigentare; 
− de vânzare. 

4. Sindicatele. O formă modernă a trustului este sindicatul. 
Sindicatul este definit ca o asociaţie de producători, având ca scop: 

− vânzarea în comun, în condiţii identice şi cu preţurile 
cele mai avantajoase, a produselor lor; 

− înlăturarea oricărei сînсurеnţе între ele; 
− cumpărarea unor întreprinderi concurente, fie pentru 

a le închide, fie pentru a le exploata mai departe în 
folosul lor. 
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Sindicatele de bănci, formate în vederea executării unor 
operaţii comerciale, bancare sau financiare sunt cunoscute şi sub 
numele de consorţiu de bănci. 

Grupul de tip holding 
Holdingul nu are o structură determinată de felul societăţii pe 

acţiuni sau societăţii cu răspundere limitată. Denumirea de holding 
este generică, deoarece desemnează o structură de proprietate care 
permite controlul activităţii societăţilor participante în vederea 
atingerii obiectivelor urmărite.216 

O  societate comercială, care deţine în mod legal majoritatea 
acţiunilor uneia sau mai multor societăţi, are controlul activităţii 
acestora. Exercitarea dreptului de control permite societăţii de tip 
holding să reglementeze, în acord cu interesele sale specifice, 
strategia şi tactica societăţilor controlate.217 

De  regulă, holdingul stabileşte directive obligatorii pentru 
societăţile aflate sub controlul său, pe linie financiară, de 
management, de comercializare a produselor. 

Capitalul societăţii de tip holding este, de regulă, mult mai mic 
decât capitalurile însumate ale societăţilor controlate. Constituirea 
unui holding facilitează achiziţionarea societăţilor mici şi mijlocii, 
aflate în sfera sa de control. 

Constituirea societăţilor de tip holding trebuie să aibă în vedere o 
serie de criterii, ca: integrarea producţiei (pe filiera de fabricaţie a 
produselor finite); cooperarea în realizarea produselor, eliminarea 
riscului financiar prin diversificarea profilului de fabricaţie. 

Integrarea societăţilor implicate în holding este relativ 
moderată, deoarece dreptul societăţii holding este de a da directive 
obligatorii şi de a controla activitatea societăţilor comerciale 
implicate nu anulează integral autonomia gestionară şi funcţională 
ale acestora din urmă. 

                                                 
216 Ксения Портной. Правовое положение холдингов в России. – Москва: Изд. 
Walters Kluwer, 2004. – P. 6-7 
217 Ксения Портной. Op. cit. – P. 12-13 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 333 -

În cadrul unui holding se pot distinge trei zone de dependenţă, 
determinate de structura de proprietate:218 

a) Societăţile ale căror acţiuni sunt deţinute în proporţie de 
peste 50% de către societatea-mamă, care pe această bază 
îşi poate impune deciziile; 

b) Societăţile ale căror acţiuni sunt deţinute în proporţie 
mai mică de 50% de către societatea-mamă sau alte 
societăţi din grup şi care pot fi influenţate, într-o 
proporţie mai mică sau mai mare, în raport cu gradul de 
participare; 

c) Societăţile care numai în situaţii conjuncturale ajung sub 
influenţa grupului. 

În cadrul structurii holdingului, „controlul juridic”, realizat 
prin mecanismul participărilor, nu coincide cu „controlul 
administrativ”, deoarece modul de posesie a acţiunilor este diferit, în 
raport cu responsabilitatea decizională. 

Societatea holding poate fi creată direct, prin înfiinţarea unei 
societăţi, având un obiect de activitate specific holdingului, cât şi prin 
transformarea unei societăţi comerciale simple. În această ipoteză, se 
cere îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru constituirea 
unei societăţi comerciale. Pentru a realiza controlul şi coordonarea 
societăţilor aflate sub dominaţia sa, holdingul organizează, în 
structura lui, direcţii funcţionale sau servicii cu un astfel de rol. 

Din punct de vedere tipologic se disting următoarele categorii de 
hîldinguri: 

a) Holdingul financiar, care are drept obiectiv principal, 
obţinerea de profit şi care se caracterizează printr-un 
grad de dependenţă slab, societăţile participante având 
deplină libertate referitoare la ce şi cât produc. 

b) Holdingul strategic, al cărui obiectiv îl constituie, pe 
lângă obţinerea profitului, impunerea unor direcţii 
strategice în activitatea întreprinderilor. Gradul de 

                                                 
218 Vonica Romul Petru. Op. cit. – P. 93-94 
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dependenţă este mediu, întreprinderile participante fiind 
independente operaţional, dar necesitând încadrarea în 
limitele strategice stabilite. 

c) Holdingul operativ se caracterizează printr-o implicaţie 
mai mare a societăţii-mamă în activitatea grupului, 
gradul de dependenţă fiind, şi el, mare. 

Organizarea unor societăţi de tip holding prezintă avantajul că 
asigură sporirea potenţialului tehnic şi financiar al întreprinderilor, 
în condiţiile unor riscuri financiare şi costuri ridicate, necesare 
pentru proiectarea de noi produse şi tehnologii, prospectarea pieţelor 
şi promovarea comerţului. 

Grupul industrial este un concept al economiştilor şi juriştilor 
francezi şi italieni, fondat pe ideea de productivitate. 

Grupurile industriale, opuse noţiunii de trust, se constituie 
pentru a obţine o productivitate maximă, de natură a stimula 
concurenţa. Grupul industrial are în fruntea sa o societate 
dominantă, care exercită controlul asupra celorlalte. Se consideră că 
noţiunea de grup industrial este mai largă decât cea de grup societar, 
deoarece, pe de o parte grupul industrial se poate naşte nu numai din 
participaţii de capital sau uniuni personale, ci şi din alte tipuri de 
convenţii, iar, pe de altă parte, componentele sale nu sunt exclusiv 
structuri societare, ci şi alte tipuri de întreprinderi. Se poate spune, 
însă, că un grup societar este şi un grup industrial.219 

Grupul de interese economice 
Creaţie a legislaţiei franceze, este o entitate juridică şi 

economică, situată la limita de contact dintre societatea comercială şi 
asociaţie.220 

Grupul de interes economic este o persoană juridică cu scop 
patrimonial, putând avea calitatea de comerciant sau necomerciant. 

                                                 
219 Bârsan C. etc. Societăţile comerciale. – Bucureşti: Ed. Şansa SRL, 1993. – P. 176  
220 Florescu Dumitru Andreiu Petre, Mrejeru Teodor, Bălaşa Gabriel. Drept societar. 
– Bucureşti: Lumina Lex, 2003. – P. 102-103 
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Activitatea grupului trebuie să se raporteze la activitatea economică a 
membrilor săi şi să aibă doar un caracter accesoriu faţă de aceasta.221 

Societăţile comerciale dintr-o asemenea grupare îşi păstrează 
autonomia gestionară şi financiară precum şi identitatea ca persoană 
juridică. Ele îşi reunesc eforturile pentru a realiza, în comun, 
obiective economice limitate ca: birouri de vânzare, case de import-
export, centre şi programe de cercetare etc., pentru a le exploata în 
vederea realizării obiectului lor de activitate. Ele se deosebesc de 
societăţile comerciale propriu-zise prin aceea că nu urmăresc, în mod 
necesar, să constituie un capital social ca instrument de realizare a 
scopului pentru care au fost create. 

Societăţile implicate în constituirea grupării au o 
responsabilitate nelimitată şi solidară pentru obligaţiile asumate de 
grupare.222 

Societatea transnaţională а fost definită de comisia societăţii 
transnaţionale a ONU ca un grup de entităţi economice care 
operează în două sau mai multe ţări ori într-un sistem de luare a 
deciziei, care permite unuia sau mai multor centre de decizie să 
exercite o influenţă sub diferite forme asupra еntităţilîr componente 
în ceea ce priveşte elaborarea politicii coerente sau comune şi 
folosirea în comun, a resurselor sau informaţiilor. 

Structura juridică şi forma pe care o îmbracă societatea 
transnaţională poate fi diferită. Domeniul de activitate poate privi 
sectorul extractiv, manufacturier sau terţiar. O formă specifică de 
societate transnaţională este conglomeratul. Reglementat de 
legislaţia nord-americană, acesta constă dintr-o adunare de activităţi 
fără legătură aparentă între ele. 

 
 
 

                                                 
221 Urs Iosif R. Op.cit. – P. 240-241 
222 Angheni Smaranda, Volonciu Magda, Stoica Camelia. Drept comercial. – 
Bucureşti: ALL BECK, 2004. – P. 253 
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14.3. Uniuni ale persoanelor juridice cu scop lucrativ, 
reglementate de legislaţia Republicii Moldova 
 
Pentru prima dată în Republica Moldova dreptul 

întreprinzătorilor de a forma uniuni a fost reglementat de Legea cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992, de 
Regulamentul societăţilor economice din Republica Moldova, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr. 500/1991. 

Codul civil al R.M., nr. 1107/2002, art. 104 prevede că în 
scopul coordonării activităţii lor, al reprezentării şi apărării 
intereselor comune, persoanele juridice pot avea uniuni. Alin. 5 al 
aceluiaşi articol prevede că particularităţile statutului juridic al 
uniunii persoanelor juridice se stabilesc de Codul civil şi de legislaţia 
cu privire la organizaţiile necomerciale. 

Conform art. 180, Codul civil al R.M., nr. 1107/2002, 
organizaţie necomercială este persoana juridică al cărei scop este altul 
decât obţinerea de venit. 

Codul civil al R.M., nr. 1107/2002, art. 180 alin. 2 enumeră 
următoarele tipuri de organizaţii necomerciale: asociaţia, fundaţia, 
insituţia. 

 Asociaţia este organizaţia necomercială constituită benevol de 
persoane fizice şi juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin 
comunitatea de interese care nu contravin ordinii publice şi bunelor 
moravuri, pentru satisfacerea unor necesităţi nemateriale. Asociaţia 
poate avea forma de asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid 
sau de altă organizaţie social-politică, de sindicat, uniune de persoane 
juridice, de patronat, alte forme în condiţiile legii. 

Fundaţia este organizaţia necomercială, fără membri, 
înfiinţată de una sau mai multe persoane fizice şi juridice, dotată cu 
patrimoniu distinct şi separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii 
scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire. 

Instituţia este organizaţia necomercială constituită de 
fondator (fondatori) pentru exercitarea unor funcţii de administrare, 
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sociale, culturale, de învăţământ şi altor funcţii cu caracter 
necomercial, finanţată parţial sau integral de acesta (aceştia). 

Organizaţia necomercială acţionează în bază de statut, dacă 
legea nu prevede altfel. Organizaţiile necomerciale sunt în drept să 
desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de 
realizarea scopurilor prevăzute de statut. Art. 104, alin. 1, Codul civil 
al R.M., nr. 1107/2002 prevede că, dacă prin hotărârea participanţilor 
se preconizează ca uniunea să practice activitate de întreprinzător, 
aceasta se reorganizează în societate comercială sau în cooperativă în 
modul prevăzut de Codul civil. 

Caracteristic este faptul că asociaţii uniunii îşi păstrează 
independenţa şi personalitatea juridică. Patrimoniul transmis uniunii 
de către fondatori este proprietatea acesteia şi utilizează acest 
patrimoniu în scopurile determinate în actul său de constituire. 

Uniunea nu răspunde pentru obligaţiile asociaţilor săi, însă 
aceştia poartă răspundere subsidiară pentru obligaţiile uniunii în 
mărimea şi în modul prevăzut în actul de constituire. 

Norme speciale referitoare la constituirea uniunilor 
persoanelor juridice cu scop lucrativ se găsesc în art. 117-120, Codul 
civil al R.M., nr. 1107/2002; art. 55-61 al Legii privind cooperativele 
de producţie223 nr. 1007/2002, art. 88-94 ale Legii privind 
cooperativele de întreprinzător,224nr. 73/2001; art. 1, alin. 6 al Legii cu 
privire la întreprinderea de stat nr. 146/1994.225 Art. 22 al Legii cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi 845/1992 se aplică în măsura 
în care nu contravine Codului civil al R.M.226 nr. 1107/2002; art. 9, 10, 
Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, art. 17, 18 ale Legii 
privind protecţia concurenţei nr. 1103/2000,227 Legea cu privire la 

                                                 
223 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 71-73/575, 06.06.2002 
224 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49-50/237, 03.05.2001 
225 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2/9, 25.08.1994 
226 art. 2 punct. b) Legii R.M. privind punerea în aplicare a Codului Civil al R.M., nr. 
1125/2002 // M.O., nr. 82-86 din 22.06.2002 
227 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.166-168/1205, 31.12.2000 
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grupele financiar industriale nr. 1418/2000,228 Hotărârea Guvernului 
R.M. despre Regulamentul provizoriu cu privire la holdinguri nr. 
550/1994.229 

Cooperativele sunt în drept să constituie benevol o uniune de 
cooperative în vederea coordonării activităţii lor, instruirii şi 
perfecţionării specialiştilor, atragerii investiţiilor, consultării şi 
informării membrilor uniunii, reprezentării şi apărării intereselor lor 
patrimoniale şi profesionale comune. Uniunea de cooperative este o 
organizaţie necomercială, fapt ce reiese din art. 88, alin. 5 al Legii 
privind cooperativele de întreprinzător nr. 73/2001 şi art. 55 alin. 4 al 
Legii privind cooperativele de producţie nr. 1007/2002, care prevăd 
că uniunea de cooperative este în drept să-şi desfăşoare activitatea 
numai după înregistrarea în Registrul organizaţiilor necomerciale. 

Calitatea de membru al uniunii de cooperative este limitată. 
Legile indicate mai sus prevăd, în acest sens, că membri ai uniunii de 
cooperative pot fi numai cooperativele, precum şi alte uniuni de 
cooperative. 

Statul are dreptul de control, prin intermediul Agenţiei 
naţionale pentru Protecţia Concurenţei, pentru prevenirea posibilului 
abuz de situaţia dominantă pe piaţă a unor agenţi economici sau 
pentru neadmiterea limitării concurenţei, asupra: 

a) creării, extinderii, comasării şi fuzionării asociaţiilor de 
agenţi economici; 

b) creării, extinderii, comasării şi fuzionării holdingurilor, 
corporaţiilor transnaţionale şi grupurilor industrial-
financiare; 

c) extinderii, comasării şi fuzionării agenţilor economici, 
dacă faptul acesta ar duce la formarea unui agent 
economic al cărui cotă pe piaţa respectivă de mărfuri ar 
depăşi 35%; 

                                                 
228 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 27-29/90, 06.03.2001 
229 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2/17, 02.09.1994 
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d) lichidării şi divizării agenţilor economici, al căror volum 
de producţie şi servicii le permite să deţină o situaţie 
dominantă pe piaţă. 

Conform Regulamentului provizoriu cu privire la holdinguri 
nr. 550/1994, holding este considerată întreprinderea în componenţa 
activelor căreia intră pachetele acţiunilor de control ale altor 
întreprinderi şi care efectuează controlul asupra acestor 
întreprinderi. Holdingul se creează pentru a sprijini cooperarea în 
procesul de producţie, activitatea investiţională, economică externă şi 
alte genuri de activitate.  

Codul civil al R.M., nr. 1107/2002 consideră societăţi 
comerciale afiliate societăţile care, în raporturile dintre ele, sunt: 

a) întreprinderi în posesiune majoritară şi întreprinderi cu 
participaţiune majoritară; 

b) întreprinderi dependente şi dominante; 
c) întreprinderi ale concernului; 
d) întreprinderi cu participaţiune reciprocă. 

Întreprinderea în posesiune majoritară este întreprinderea, 
independentă din punct de vedere juridic, în capitalul social al căreia 
majoritatea participaţiunilor sau majoritatea voturilor aparţin unei 
alte întreprinderi. Respectiv, întreprinderea care posedă majoritatea 
participaţiunilor din capitalul social al altei întreprinderi sau 
majoritatea voturilor în aceasta se numeşte întreprindere cu 
participaţiune majoritară.  

Întreprinderea în posesiune majoritară nu este în drept să 
deţină direct sau indirect participaţiuni în capitalul social sau voturi 
în întreprinderea cu participaţiune majoritară.  

Întreprinderea cu participaţiune majoritară răspunde subsidiar 
pentru obligaţiile întreprinderii în posesiune majoritară, dacă ultima 
a devenit insolvabilă în urma executării dispoziţiilor date de prima. 

Întreprinderea dependentă este întreprinderea asupra căreia o 
altă întreprindere (întreprinderea dominantă) poate exercita în mod 
direct sau indirect o influenţă dominantă. Se prezumă că o 
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întreprindere în posesiune majoritară este dependentă de 
întreprinderea cu participaţiune majoritară în ea. 

Art. 9 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 
conţine reglementări referitoare la întreprinderile afiliate şi 
societăţile dependente.  

Conform acestui articol, societatea pe acţiuni sau altă societate 
comercială este considerată întreprindere afiliată, dacă o altă 
societate (cea de bază), în virtutea achiziţionării unui pachet de 
control de acţiuni (cote de participare) ale primei societăţi, fie în alt 
temei, are posibilitatea să influenţeze deciziile luate de prima 
societate. 

Potrivit Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, o 
societate pe acţiuni sau o altă societate comercială se consideră 
dependentă, dacă o societate (cea de bază): 

a) a achiziţionat peste 25%, însă mai puţin decât un pachet 
de control de acţiuni cu drept de vot (cote de participare) 
ale primei societăţi şi nu a demonstrat că nu are 
posibilitate să influenţeze considerabil asupra luării 
hotărârilor de către aceasta (art. 9 alin. 8); 

b) a achiziţionat mai puţin de 25% din acţiunile cu drept de 
vot (cote de participare) ale primei societăţi şi organul de 
stat care exercită reglementarea antimonopolistă sau 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu a 
demonstrat că o altă societate are posibilitatea să 
influenţeze considerabil asupra luării hotărârilor de către 
prima societate (art. 9 alin. 9). 

Trebuie de menţionat că atât reglementările acestui articol, cât 
şi ale altor articole trebuie aduse în concordanţă cu Codul civil al 
R.M., nr. 1107/2002, deoarece dacă facem o comparare, atunci vedem 
că art. 118 şi 119, Cod civil al R.M., nr. 1107/2002 şi art. 9 al Legii 
privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 reglementează aceleaşi 
relaţii, însă folosesc termeni diferiţi. 

Conform art. 120, alin. 1 Cod civil al R.M., nr. 1107/2002 
concern este considerată reunirea mai multor întreprinderi sub o 
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conducere unică, fără ca să depindă una de alta. Fiecare din acestea 
este întreprindere a concernului. 

Se consideră (art. 120, alin. 2, Cod civil) că formează un 
concern: 

− întreprinderile între care există un contract, prin care o 
întreprindere subordonează administrarea sa unei alte 
întreprinderi sau 

−  întreprinderile între care există un contract prin care o 
întreprindere se obligă să verse întregul venit unei alte 
întreprinderi ori 

−  întreprinderile dintre care una este integrată 
(încorporată) alteia. 

Se prezumă că întreprinderea dominantă formează cu 
întreprinderea dependentă un concern. 

Grupa financiar-industrială este ansamblul de persoane 
juridice, înregistrat de autoritatea de stat abilitată care, în baza 
contractului, şi-au asociat, în întregime sau parţial, activele materiale 
şi nemateriale şi funcţionează ca subiecţi cu drepturi egale ai 
activităţii de întreprinzător în scopul realizării proiectelor şi 
programelor de investiţie, orientate spre sporirea gradului de 
competitivitate a producţiei locale şi extinderea pieţelor de desfacere 
a mărfurilor şi serviciilor. 

Membri ai grupelor financiar-industriale pot fi persoanele 
juridice – organizaţii comerciale şi necomerciale, cu excepţia 
organizaţiilor obşteşti şi religioase, ce s-au asociat în baza 
contractului de constituire a grupei financiar-industriale. Printre 
membrii grupei financiar-industriale, obligatoriu, trebuie să fie 
organizaţii ce funcţionează în sfera producţiei de mărfuri şi servicii, 
precum şi bănci sau alte instituţii financiare. 

Ansamblul persoanelor juridice, din care se constituie grupa 
financiar-industrială, dobândeşte statut de grupă financiar-
industrială din momentul înregistrării de stat a grupei, în 
conformitate cu prevederile Legii cu privire la grupele financiar-
industriale nr. 1418/2000. 
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Organul superior de conducere al grupei financiar-industriale 
este consiliul administratorilor, din care fac parte împuterniciţii 
tuturor membrilor grupei, care reprezintă interesele acestora şi 
supraveghează activitatea grupei financiar-industriale. 

Compania centrală a grupei financiar-industriale, care este 
persoană juridică, are denumire proprie (în denumire trebuie să fie 
cuvintele „compania centrală a grupei financiar-industriale”), 
patrimoniu autonom care se află la balanţă proprie, precum şi bilanţ 
centralizat, cont de decontare şi alte conturi în instituţii financiare, 
ştampilă şi alte atribute necesare. 

Prin activitatea grupei financiar-industriale se înţelege 
activitatea membrilor acesteia, desfăşurată în conformitate cu 
contractul de constituire a grupei financiar-industriale şi cu proiectul 
de organizare al grupei şi orientată spre obţinerea beneficiului de 
către aceasta. 
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Tema 15. 
REGIMUL JURIDIC AL TITLURILOR  
DE CREDIT ŞI RELAŢIILE DE PLĂŢI  

ÎN DREPTUL COMERCIAL 
 

1. Titlurile de credit în dreptul comercial 
2. Efectuarea plăţilor de către persoanele juridice cu scop 

lucrativ pe teritoriul Republicii Moldova 
 
 
15.1. Titlurile de credit în dreptul comercial 

 
În literatură economică de specialitate, pentru categoria de 

„titluri de credit” se utilizează şi alţi termeni sinonimi printre care: 
efecte de comerţ, instrumente negociabile, valori mobiliare sau titluri 
de valoare.230 

Titlurile de credit sunt documente negociabile care permit 
titularilor să-şi exercite, la scadenţă, drepturile menţionate în 
cuprinsul lor. Din această definiţie rezultă caracteristicile esenţiale ale 
titlului de credit: 

a) este un document necesar pentru exercitarea dreptului 
pe care îl creează; 

b) dreptul generat din titlul de credit este literal – nu poate 
fi exercitat decât în limitele exprimate scriptic (nici mai 
mult, nici mai puţin); 

c) dreptul pe care îl conferă titlul de credit este autonom - 
independent (desprins de raportul fundamental care l-a 

                                                 
230 PătuleaV, Turuianu C. Curs de drept comercial român. – Bucureşti: Ed. ALL 
BECK, 2000. – P. 141; Dorobanţu H. Tranzacţii comerciale. – Bucureşti: Ed. Lumina 
Lex, 1998. – P. 274 
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generat. Titlul de credit circulă fără nici o legătură cu 
actul/faptul comercial care l-a generat). 

În cele ce urmează vom prezenta succint conţinutul 
principalelor titluri de credit (valori mobiliare) cu sublinierea 
importanţei lor în practica tranzacţiilor comerciale: cambia, cecul, 
acţiunea, obligaţiunea. 

A) Cambia – este considerată ca fiind un titlu de credit prin 
excelenţă, fiind luată ca model pentru construcţia teoretică a tuturor 
titlurilor de credit, întrucât ea întruneşte simultan şi cumulativ toate 
trăsăturile caracteristice ale acestora. 

Cambia este un titlu la ordin în dreptul continental, spre 
deosebire de dreptul anglo-saxon, în care se prevede posibilitatea 
emiterii cambiei la purtător. 

Conform art. 1279 al Codului civil al R.M. nr. 1107/2002, 
cambia este un titlu de credit care reprezintă o creanţă scrisă, 
întocmită conform prevederilor legale, cuprinzând ordinul 
necondiţionat dat de trăgător (emitent) către tras (plătitor) pentru a 
plăti imediat sau la scadenţă o sumă anumită prezentatorului cambiei 
sau persoanei indicate în cambie, sau la ordinul acestei persoane. 

Cambia a apărut din necesităţi practice de desfăşurare a actelor 
şi faptelor de comerţ: evitarea transportului de numerar care era atât 
de costisitor mai ales periculos pentru comercianţi. Încet, dar sigur, 
funcţiile cambiei s-au amplificat pe măsura dezvoltării şi 
intensificării actelor de schimb. 

Un titlu de credit pentru a fi cambie trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii esenţiale – elemente esenţiale/clauze – fără de care 
respectivul titlu de credit nu poate avea această calitate (poate fi, 
eventual, un document sub semnătură privată). Conform art. 4 al 
Legii cambiei nr. 1527/1993, aceste elemente esenţiale sau condiţii de 
valabilitate sunt: 

a) denumirea de „cambie”, trecută în însuşi textul titlului 
şi exprimată în limba în care acest titlu este întocmit;  

b) propunerea simplă şi necondiţionată de a plăti o sumă 
determinată; 
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Ordinul de a plăti înseamnă cererea sau autorizarea expresă 
dată trasului de a face plata în mâna beneficiarului. Ordinul nu 
trebuie să conţină condiţii, adică să fie afectat de vreo condiţie 
suspensivă sau rezolutorie, încât să fie incert faptul plăţii, locul plăţii, 
scadenţa. Un ordin condiţionat contrazice natura autonomă a 
obligaţiei cambiale. 

c) denumirea (numele persoanei fizice), sediul (domiciliul) 
şi datele bancare ale debitorului; 

Cel care va trebui să plătească, debitorul principal, va fi trasul, 
chiar dacă nu acceptă. El nu este un debitor principal, efectiv decât 
după acceptare. El este numai un debitor eventual;231 

d) scadenţa; 
Scadenţa este ziua în care cambia va fi plătită. Din punctul de 

vedere al scadenţei, cambia poate fi: 
− la vedere – care nu are indicată scadenţa; 
− la un anumit termen de la vedere/prezentare; 
− la un anumit termen de la data emiterii; 
− la o zi fixă calendaristică; 
e) locul plăţii; 
Prin locul plăţii se are în vedere locul unde posesorul are 

obligaţia să prezinte cambia la plată şi locul unde se adresează 
protestul. Dacă nu se face menţiune, se prezumă că acesta este 
domiciliul trasului, conform principiului că plata este cherabilă (nu 
portabilă);232 

f) numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie 
făcută cu indicarea domiciliului (sediului) şi datelor 
bancare; 

Din aceasta rezultă că cambia este un titlu de credit nominal şi 
nu poate fi la purtător. În general, orice trată, chiar dacă nu este 
expres trasă la ordin, poate fi transmisă prin gir. Dacă pe o cambie 
                                                 
231 Guştiuc A , Gârlea R, Prodan M. Drept bancar. – Vol. 2. – Chişinău: Ed. 
Academia „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al R.M 2004. – P. 118 
232 Dorobanţu H. Tranzacţii comerciale. – Bucureşti: Ed. Lumina Lex , 1998. – P. 276 
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apare menţiunea „nu la ordin”, consecinţa este că această cambie 
poate fi transmisă în conformitate cu formele şi efectele unei cesiuni 
ordinare. Dacă trăgătorul a înscris în trată cuvintele „la ordin” sau 
„plătiţi la ordinul nostru”, ori o expresie echivalentă, documentul 
poate fi transmis numai persoanei arătate în el. Transmiterea de mai 
departe a tratei poate fi efectuată prin desemnarea deplină a datelor 
girantului şi a giratorului (gir nominal); 

g) data şi locul emiterii; 
Aceasta trebuie să fie unică, fiind importantă pentru calcularea 

scadenţei plăţii şi stabilirea capacităţii juridice a trăgătorului cambiei; 
h) semnăturile şefului, contabilului-şef şi trăgătorului-

persoană juridică, autentificate cu ştampila unităţii. 
Trăgătorul-persoană fizică indică numele său, domiciliul 
şi confirmă cambia prin semnătura legalizată la notar. 

Acceptarea cambiei – este actul prin care trasul se obligă în 
scris să plătească la scadenţă suma arătată în cambie. Acceptarea 
trebuie să fie necondiţionată, în caz contrar, se consideră o 
neacceptare. Este admisă, însă, acceptarea parţială. Acceptul se scrie 
pe trată, prin menţiunea „acceptat” sau prin orice alt echivalent şi 
este semnat de tras. Simpla semnătură a trasului pusă pe faţa tratei se 
consideră accept. 

Avalul – este garanţia personală, prin care o terţă persoană 
denumită avalist garantează efectuarea plăţii pentru una din 
persoanele obligate în cambie (avalizat). Avalul se dă pe trată sau pe 
alonjă şi se exprimă prin cuvintele „de considerat ca aval”, „ca avalist 
pentru...” sau prin orice alt echivalent. Avalistul indică suma avalului, 
numele, domiciliul (sediul), datele bancare şi persoana pentru care el 
se obligă, care se autentifică prin semnătura şi ştampila avalistului. 
Dacă nu este indicată persoana pentru care este dat avalul, el se 
consideră dat pentru trăgător. 

Plata cambiei. Posesorul unei trate plătibile la o zi fixă sau la 
un anumit termen de la data emiterii sau de la vedere trebuie să 
prezinte trata spre plată fie în ziua în care ea este plătibilă, fie în una 
din cele două zile lucrătoare ce urmează.  
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Trata poate fi plătită atât în numerar, cât şi prin virament, 
trasul neputând fi impus să plătească numai printr-o metodă sau alta. 

Biletul la ordin (cambia simplă). Biletul la ordin ca şi cambia 
face parte din categoria titlurilor de credit.233 Conform art. 1279, 
Codul civil al R.M. nr. 1107/2002, este un titlu de credit, întocmit 
conform prevederilor legii, prin care trăgătorul se obligă să plătească 
imediat sau la scadenţă o sumă anumită prezentatorului titlului sau 
persoanei indicate în titlu, sau la ordinul acestei persoane. Art. 1 al 
Legii cambiei nr.1527/1993, prevede că cambia poate fi simplă şi 
trată. Un gen de cambie simplă este cambia de trezorerie, emisă de 
către Guvern în persoana Ministerului Finanţelor în scopul de 
acumulare pe termen scurt a mijloacelor băneşti temporar libere. Alt 
gen de cambie simplă este cambia bancară, emisă de către bănci în 
scopul de acumulare a mijloacelor băneşti temporar libere. 

Spre deosebire de cambie, unde intervin trei persoane – 
trăgătorul, trasul şi posesorul titlului – la biletul la ordin intervin 
două persoane, şi anume: emitentul care emite biletul la ordin, prin 
care se obligă să facă plata (debitorul) şi beneficiarul (creditorul), 
care urmează să primească plata sau la ordinul căruia trebuie să i se 
facă plata;234 

B) Cecul, ca şi toate titlurile de credit, este documentul necesar 
pentru a se exercita dreptul literal şi autonom cuprinzând ordinul 
adresat de o persoană, numită trăgător, unei persoane numită tras – 
care nu poate fi decât o instituţie de credit – de a plăti la vedere 
posesorului o sumă determinată.235 

Cecul este un instrument de plată prin care trăgătorul, 
proprietarul unor fonduri depuse la o bancă sau al unui credit 
depozitat în bănci, dă ordin să se plătească din disponibilul contului 
său o anumită sumă către un beneficiar la o anumită dată.  

                                                 
233 Economu, Radu. Manual practic de drept cambial. – Bucureşti: Lumina Lex, 1996. 
– P. 191 
234 Comănescu, Ioan. Elemente de drept cambial. – Bucureşti: HYPERION, 1993. – 
P. 126-127 
235 Burac, Victor. Drept bancar. Chişinău: Tipografia Centrală, 2001. – P. 223 
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Pentru a fi considerat valabil din punct de vedere juridic, cecul 
trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii: 

a) denumirea de cec trecută pe înscris; 
b) ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani; 
c) numele trasului – banca la care trăgătorul are cont 

deschis; 
d) locul de plată; 
e) data şi locul emiterii cecului; 
f) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul trăgătorului; 
g) semnătura trăgătorului. 

Cecurile pot fi clasificate având la bază diferite criterii. 
1. Din punct de vedere al beneficiarului: 

a) cec nominativ; 
b) cec la purtător. 

2. După modul de încasare: 
a) cec barat – utilizat numai pentru plata dintr-un cont 

bancar în altul, neputând fi plătit în numerar; 
b) cec nebarat – poate fi plătit în numerar sau în cont, fără 

nici o restricţie; 
c) cec virament – este întotdeauna însoţit de clauze ca 

„plătibil în cont” sau „numai pentru virament”; 
d) cec certificat – este instrumentul prin care o bancă aflată 

în poziţia de tras confirmă, înaintea remiterii cecului 
către beneficiar, existenţa fondurilor necesare efectuării 
plăţii ordonate; 

e) cec circular – emis de o bancă asupra subunităţilor sale 
sau asupra altei bănci; 

f) cec de călătorie – se emite, ca şi biletele de bancă, în 
sumă fixă şi se exprimă atât în monedă proprie cât şi în 
valută străină; 

g) cec poştal – se utilizează în localităţile care nu au 
sucursale ale băncilor de depozit. Birourile de poştă din 
aceste localităţi au servicii bancare, ce onorează cecurile 
poştale. Acoperirea lor se află la Administraţia Centrală a 
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Poştelor. Regimul juridic al cecurilor poştale este 
reglementat la nivel internaţional de Aranjamentul 
privind cecurile poştale din 14.09.1994 întocmit la Seul, 
în vigoare pentru Republica Moldova din 03.07.1997.236 

C) Acţiunile. Acţiuni sunt părţile în care este divizat capitalul 
social al societăţii pe acţiuni în conformitate cu actul de constituire. 

a)  Prin acţiune, se înţelege, în primul rând, o fracţiune a 
capitalului social. 

b)  Prin acţiune, se mai înţelege titlul de credit special 
(corporativ, societar sau de participaţie) ce constată 
drepturile şi obligaţiile, derivând din calitatea de 
acţionar, adică documentul, înscrisul, în care dreptul 
acţionarului este încorporat.237 

c)  Termenul „acţiune” este utilizat atât în doctrină, cât şi în 
legislaţie, pentru a indica raportul corporativ sau social, 
adică legătura juridică dintre acţionar şi societate. 

D) Obligaţiunile. Când capitalul nu este îndestulător 
operaţiunilor societăţii, aceasta poate recurge la mai multe mijloace, 
unul dintre care este emiterea de către societate a unor titluri de credit, 
numite obligaţiuni, în schimbul sumelor de bani trebuitoare.238  

 
 

15.2. Efectuarea plăţilor de către persoanele juridice  
cu scop lucrativ pe teritoriul Republicii Moldova. 

 
Dezvoltarea sistemului bancar a dus la extinderea şi 

generalizarea celei mai importante simplificări a relaţiilor de plăţi, la 
generalizarea decontărilor ca modalitate de efectuare a plăţilor. 

                                                 
236 Tratate internaţionale. – 1999. – Vol. 12. – P. 162 
237 Georgescu I.G. Drept comercial român. – Vol. II. – Bucureşti: Ed. ALL BECK, 
2002. – P. 482 
238 Pentru detalii referitor la acţiuni şi obligaţiuni vezi: Valorile mobiliare ale 
societăţii pe acţiuni din tema: societăţile pe acţiuni. 
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Mijloacele de plată reprezintă totalitatea posibilităţilor 
materiale prin care se poate lichida o creanţă.239 

Modalităţile de plată constituie totalitatea mecanismelor prin 
care se poate transmite de la cumpărător la vânzător contravaloarea 
mărfurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate.240 

Plăţile fără numerar sunt plăţile efectuate prin transfer 
(virament) în unitatea monetară naţională (leul moldovenesc) sau în 
valută străină, fără a utiliza moneda în forma sa concretă (bilete de 
bancă şi monedă metalică). 

Documentele de plată sunt documentele în baza cărora sau 
prin intermediul cărora se execută (stinge) obligaţiuni băneşti 
conform prevederilor contractuale, actelor normative în vigoare. 

Codul civil al R.M., nr. 1107/2002, art. 1259-1288 prevede: 
− ordinul de plată; 
− efectuarea plăţilor prin cec; 
− efectuarea plăţilor prin cambie şi prin bilet la ordin; 
− efectuarea plăţilor prin acreditiv documentar; 
− efectuarea plăţilor prin incasoul documentar; 
− efectuarea plăţilor prin card bancar. 

Deoarece anterior a fost examinat cecul, cambia şi biletul la 
ordin ca modalităţi de plată, ne vom referi doar la ordinul de plată, 
acreditivul şi incasoul documentar.  

Efectuarea plăţilor prin ordinul de plată. Conform 
Regulamentului cu privire la transferul de credit nr. 373/2005,241 
transferul de credit reprezintă o serie de operaţiuni care începe prin 
emiterea de către emitent a ordinului de plată şi executarea de către 
banca plătitoare a acestuia în scopul punerii la dispoziţia 
beneficiarului a unei sume de mijloace băneşti şi se finalizează prin 

                                                 
239 Pătulea, V. Turianu, Corneliu. Elemente de drept comercial. – Bucureşti: Ed. 
Press MIHAELA SRL, 1997. – P. 334 
240 Macovei, I. Dreptul comerţului internaţional. – Iaşi: Ed. „Junimea”, 1980. – P. 363 
241 Hotărârea CABNM privind aprobarea Regulamentului cu privire la transferul de 
credit nr. 373 din 15.12.2005. Monitorul Oficial al R. Moldova nr.176-181/643 din 
30.12.2005 
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înregistrarea de către banca beneficiară a sumei respective în contul 
beneficiarului. Transferul de credit poate fi efectuat atât în lei 
moldoveneşti, cât şi în valută străină. În funcţie de specificul utilizării, 
transferul de credit se clasifică în transfer ordinar şi transfer bugetar. 

Transferul ordinar este utilizat în scopul efectuării tuturor 
plăţilor, care nu se referă la bugetul public naţional şi poate fi iniţiat 
atât de către clientul băncii (titular de cont bancar), cât şi nemijlocit 
de către bancă în nume şi pe cont propriu, precum şi la transferarea 
sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice. 

Transferul bugetar este utilizat în scopul efectuării plăţilor 
care se referă numai la bugetul public naţional şi poate fi iniţiat atât 
de către clientul băncii (titular de cont bancar), cât şi nemijlocit de 
bancă în nume şi pe cont propriu, precum şi la transferarea sumelor 
încasate în numerar de la persoanele fizice. 

Atât transferul ordinar cât şi cel bugetar poate fi utilizat şi 
pentru plăţile cu caracter de periodicitate, la date programate şi sume 
fixe (transfer programat), care se efectuează de către bancă în numele 
titularului de cont bancar în anumite intervale de timp, conform 
prevederilor contractului de mandat. 

Transferul de credit se efectuează în baza ordinului de plată 
întocmit de către emitentul acestuia. 

Ordinul de plată (dispoziţia de plată) este dispoziţia dată de o 
persoană (ordonator) unei bănci (bancă ordonatoare) de a plăti o 
anumită sumă în favoarea unei alte persoane (beneficiar) pentru 
stingerea unei obligaţii băneşti a ordonatorului faţă de beneficiar. 
Ordinul de plată poate fi simplu sau documentar, în funcţii de faptul 
dacă încasarea sumei de către beneficiar nu este sau este condiţionată 
de prezentarea vreunui document privind scopul plăţii solicitat de 
ordonator. 

Dispoziţia de plată se utilizează la efectuarea plăţilor pentru 
mărfurile livrate, lucrările efectuate, serviciile prestate, tranzacţiile cu 
hârtiile de valoare de stat, precum şi alte plăţi. 

Efectuarea plăţilor prin acreditiv documentar. Acreditivul 
documentar este un aranjament, oricum ar fi denumit sau descris, 
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prin care o bancă (banca emitentă), acţionând la cererea clientului 
său (ordonatorului) şi conform instrucţiunilor acestuia, sau în nume 
propriu: 

− efectuează o plată către un terţ (beneficiar) ori la ordinul 
acestuia sau, 

− acceptă şi plăteşte cambii trase de către beneficiar, sau 
− autorizează o altă bancă să efectueze o astfel de plată ori 

să accepte şi să plătească asemenea cambii. 
Participanţii ordinari la derularea unei operaţiuni bazate pe 

acreditiv documentar sunt: 
Ordonatorul – este, de regulă, cumpărătorul (importatorul) în 

contractul de vânzare-cumpărare şi este iniţiatorul raportului de 
acreditiv documentar. Acesta, fiind client аl bănсii emitente, 
ordonează acesteia deschiderea acreditivului documentar. În 
condiţiile expres indicate, în baza ordinului, banca vа fi obligată lа 
plata sumei indicate în acreditiv în schimbul prezentării 
documentelor menţionate în acreditiv. 

Beneficiarul – vânzătorul din contractul de vânzare-
сumрărare internaţională de mărfuri sau prestatorul de servicii din 
cadrul relaţiilor comerciale internaţionale este persoana în drept să i 
se plătească suma indicată în acreditivul documentar, fiind obligată 
să prezinte bănсii plătitoare documentele indicate în acreditiv. În 
cazul în care este trăgătorul unor cambii, este în drept să сеară 
ассерtarеа şi plata acestora de către banса plătitoare din contul sumei 
се se cuvine să î primească de lа ordonator. 

Bаncа emitentă – banса, unul dintre clienţii căreia este 
ordonatorul şi căreia i se adresează acesta din urmă cu cererea de 
deschidere а acreditivului. În baza acesteia, banca se angajează sa 
acţioneze în strictă conformitate cu indicaţiile ordonatorului 
referitoare la derularea operaţiunii de acreditiv documentar. De 
multe ori plata sumei acreditivului documentar este efectuată chiar 
de banса emitentă, însă în alte cazuri plata se efectuează indirect, în 
relaţia de acreditiv documentar angajându-se altă/alte bănci. În aceste 
cazuri intervin bănсilе: 
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Bаnca notificatoare – are sarcina de а notifica beneficiarul lа 
cererea bănсii emitente, despre deschiderea acreditivului 
documentar; 

Bаncа confirmatoare – aceasta, în schimbul unui comision 
suplimentar pentru confirmare, îşi asumă un angajament echivalent 
din toate punctele de vedere cu cel аl bănсii emitente. În acest caz, 
între banса emitentă şi сеа confirmătoare se stabileşte un raport de 
solidaritate vis-а-vis de plata sumei vizate în acreditiv; 

Bаnса beneficiară – funcţiа respectivei bănci este de а plăti 
suma datorată de ordonator beneficiarului. Aceasta асţiînează în baza 
instrucţiunilor băncii emitente de realizare а plăţii, urmând са suma 
să-i fie compensată de aceasta din urmă; 

Bаncа trasă sau acceptantă – rolul acesteia în relaţia de 
acreditiv documentar este асеlaşi ca cel аl bănсii plătitoare, diferenţa 
constând în faptul сă plata nu se realizează efectiv, ci рrin ассерtarea 
şi plata cambiilor trase de beneficiar; 

Bаncа rambursatoare – banса, care lа solicitarea bănсii 
emitente rambursează plata efectuată în contul acreditivului 
documentar sau achită comisioanele lа care sunt îndreptăţite: banса 
plătitoare, banса acceptantă etc. 

Efectuarea plăţilor prin incasoul documentar. Incaso 
(încasarea) – este un aranjament prin care o bancă (banca remitentă) 
se obligă să manipuleze, conform instrucţiunilor date de clientul său 
(emitentul), documente financiare (cambii, bilete la ordin, cecuri sau 
alte instrumente similare, utilizate pentru a obţine efectuarea plăţii), 
însoţite de documente comerciale (facturi, documente de transport, 
titluri de valoare, alte documente similare care nu sunt documente 
financiare), pentru a obţine, inclusiv prin intermediul unei alte bănci 
(bancă însărcinată cu încasarea), plata sau acceptarea cambiilor 
emise ori pentru a elibera documente contra plăţii sau contra 
acceptării cambiilor emise. 

Documentele trimise la incaso trebuie să fie însoţite de 
instrucţiuni de încasare, iar băncile nu sunt autorizate să acţioneze 
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decât în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu prevederile Codului 
civil al R.M., nr. 1107/2002. 

În afara obligaţiei de a controla conformitatea documentelor 
primite cu enumerarea din instrucţiunile de incaso şi de a aviza fără 
întârziere emitentul în cazul lipsei documentelor sau a prezentării 
unor alte documente decât cele enumerate, băncile nu au nici o 
obligaţie ulterioară în această privinţă. Banca prezentatoare trebuie să 
verifice dacă forma de acceptare a cambiei este completă şi corectă, 
nefiind însă responsabilă de autenticitatea semnăturilor sau de 
dreptul la semnătură al celor care acceptă cambia. 

Banca nu îşi asumă nici o obligaţie sau responsabilitate pentru 
autenticitatea documentelor primite. 

Banca, însărcinată cu încasarea sumei plătite, prezintă 
documentele către persoana căreia trebuie să i se facă prezentarea 
(trasul) în forma în care aceste documente sunt primite, exceptând 
cazul în care băncile sunt autorizate să aplice timbrele şi ştampilele 
necesare, să facă orice adnosări necesare sau să aplice toate 
elementele de identificare ori simboluri obişnuite, cerute de 
operaţiunile de incaso.  

Dacă în instrucţiunile de incaso este prevăzută plata 
dobânzilor, trasul trebuie să efectueze această plată. Dacă trasul evită 
plata acestora, acestea cad în povara emitentului. 
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Tema 16. 
ZONELE ECONOMICE LIBERE 

 
1. Conceptul de zonă economică liberă 
2. Terminologia şi clasificarea zonelor economice libere 
3. Obiectivele, avantajele şi eficienţa ZEL 
4. Înfiinţarea, delimitarea şi încetarea activităţii zonelor 

economice libere 
5. Facilităţi acordate activităţii rezidenţilor în zonele 

economice libere 
 
 

16.1. Conceptul de zonă economică liberă 
 
O zonă de liber schimb242 este un ansamblu geografic şi 

economic în care nu există nici un obstacol al schimburilor de 
mărfuri şi servicii, nici taxe vamale, nici obstacole tarifare. Formarea 
unei zone de liber schimb poate să fie considerată ca un prim pas 
spre unificarea economică a regiunii respective. 

Prin zonă economică liberă se desemnează un „port liber”, „un 
depozit liber”, „un aeroport liber”, aflate pe teritoriul unei ţări sau în 
zona de frontieră a două sau mai multe state, în care sunt eliminate o 
serie de taxe şi restricţii vamale. 

Din punct de vedere al macroeconomiei, zona liberă reprezintă 
„un port, aeroport sau o parte din teritoriul naţional în care comerţul 
este liberalizat prin desfiinţarea oricăror restricţii cantitative sau taxe 
vamale”. 

Din punct de vedere juridic zona de comerţ liber este o „formă 
caracteristică de integrare economică ce se concretizează prin 
acordul dintre statele membre de a înlătura diversele bariere tarifare 

                                                 
242 Integrarea economică. - Cap. VIII. – Chişinău, 2001 
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şi netarifare din calea tuturor sau numai a unor produse care fac 
obiectul schimburilor comerciale reciproce”. 

Unii specialişti subliniază că zona liberă este cea mai completă 
formă a regimurilor vamale suspensive, o enclavă a teritoriului unei 
ţări, unde mărfurile au acces liber, sunt scutite de taxe de import-
export şi unde există o serie de facilităţi, cum ar fi regimul liberal 
asupra profitului realizat. 

Art. 1, Legea cu privire la zonele economice libere nr. 440/2001 
prevede că „zonele economice libere (zonele antreprenoriatului 
liber), sunt părţi ale teritoriului vamal al R.M., separate din punct de 
vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care 
pentru investitorii autohtoni şi străini sunt permise, în regim 
preferenţial, anumite genuri ale activităţii de întreprinzător”.243 

În concluzie, putem spune că zona economică liberă244 (ZEL) 
este o regiune geografică, aparţinând uneia sau mai multor ţări, în 
care relaţiile economice se dezvoltă fără nici un fel de îngrădiri din 
partea statului respectiv. Crearea ZEL este realizată cu scopul de a 
favoriza dezvoltarea şi integrarea economică în zona respectivă. 
Aceste zone mai sunt denumite şi zone de comerţ liber, de iniţiativă 
liberă, de prelucrare a produselor de export, zonă fără taxe vamale, 
zonă liberă industrială etc. 

În afara ZEL propriu-zise, a devenit frecventă şi crearea unor 
zone comerciale libere, numite fie „zone economice speciale” (ca în 
China), „zone libere deschise” (idem), fie „zone economice 
internaţionale” (cum ar fi cea propusă de Suedia între Marea Nordului şi 
Marea Neagră), unele dintre ele întinzându-se pe regiuni continentale, 
cum ar fi zonele propuse pentru statele din CSI, statele central-europene, 
zona panamericană sau asiatică ale liberului schimb. 

Scurt istoric al zonelor libere. Încă de demult zonele libere 
erau cunoscute sub denumirea de porturi libere,245 dar originea lor 

                                                 
243 Monitorul Oficial al R.M. nr. 108-109/834 din 06.09.2001 
244 BEAUCHAMP, Andre. Zonele libere. – Montevideo, 2001 
245 TOCHER, Didier. Porturile libere ale Europei. – Carmen, 2000 
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nu este bine datată. Primul port liber la Marea Mediterană, 
Cartagina, este menţionat încă din anul 814 î.e.n. Zone libere 
comerciale au existat în China, Grecia, Roma Antică, zona 
Mediteranei, coasta de vest a Africii şi a Feniciei. 

Aproape 70 de oraşe din nordul Europei, aflate la încrucişarea 
unor importante drumuri comerciale, se bucurau de statutul de oraş 
liber pentru comerţul cu mărfuri încă din sec. XIII, toate fiind 
cuprinse în Liga Hanseatică. 

Primele porturi libere italiene au fost Toscana (1547) şi 
Livorno (1696). Sec. XVIII şi XIX cunosc o adevărată proliferare de 
porturi libere: Gibraltar (1704), Civita Vecchia (1732), Bangkok 
(1782), Singapore (1819), Hong Kong (1842), Macao (1849). În 
Franţa, Marsilia este declarat porto-franco în timpul lui Ludovic al 
XIV-lea (1669), iar în 1860 este declarată zonă liberă Haute-Savoie. 
La sfârşitul sec. XIX Italia declară Genova zonă liberă, Danemarca – 
Copenhaga, iar Grecia – Salonicul. 

Cele mai multe zone libere au fost realizate în sec. XX, când 
sunt încheiate şi primele acorduri de comerţ liber între state. 

Regimul de zonă liberă în porturile româneşti are o veche 
tradiţie.246 Se atestă în 1834 oraşul Galaţi – port liber, în 1866 oraşul 
Brăila – zonă liberă, iar între 1870 şi 1931 a funcţionat în regim de 
zonă liberă portul Sulina. 

Scopul înfiinţării zonelor libere era de a favoriza dezvoltarea 
economiei prin atragerea investiţiilor de capital străin şi de a dezvolta 
un sector de producţie orientat spre export. 

Un regulament de exploatare a zonelor libere este cel pentru 
zonele italiene Trieste şi Genova. Acest regulament face referire la 
următoarele avantaje ale ZEL: 

• Reexportarea mărfurilor străine fără restricţii vamale; 
• Condiţionarea mărfurilor prin schimbarea ambalajului, 

formei, calităţii, culorii etc.; 

                                                 
246 Caraiani Gh. Zonele libere, ed. Economică. – Bucureşti, 1995 
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• Scutirea de taxe vamale a produselor fabricate aici din 
materii prime sau semifabricate aduse din străinătate; 

• Depozitarea fără limită de timp a unor mărfuri în 
antrepozitele respective. 

Conceptul de zonă liberă. Zona liberă reprezintă cea mai 
complexă formă a regimurilor vamale suspensive. Conceptul de ZEL 
este un instrument politic util pentru ţările ce intenţionează să 
dezvolte un sector de producţie orientat spre export, dar care nu au 
capacitatea administrativă şi tehnică necesară pentru a dezvolta un 
sistem naţional care să permită exportatorilor importul liber de taxe, 
a echipamentelor şi materialelor. 

În practica internaţională, facilităţilor de natură vamală le sunt 
asociate facilităţile de natură fiscală. Accesul liber al mărfurilor în 
zonă, coroborat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra 
profitului realizat în zonă, reprezintă premise favorabile atragerii de 
capital străin în zona liberă. Acestea sunt condiţii necesare stimulării 
investiţiilor străine, nu însă şi suficiente. Pentru asigurarea 
succesului, pe lângă facilităţile acordate zonei libere, trebuie să existe 
condiţii avantajoase combinării capitalului cu ceilalţi factori de 
producţie (forţă de muncă, materii prime), precum şi o infrastructură 
corespunzătoare. 

Experienţa zonelor libere la nivel mondial a demonstrat că un 
element care frânează lansarea şi, ulterior, dezvoltarea lor este 
deplasarea exagerată a profitului spre activitatea de depozitare, în 
defavoarea activităţilor de prelucrare industrială, orientate spre 
export. Prezentarea ZEL ca „depozite glorificate” se dovedeşte un 
deserviciu alături de frapanta similitudine a avantajelor comerciale şi 
financiare oferite: 

♦ Scutiri de taxe vamale la accesul produselor de import în 
zonă, cu condiţia reexportării acestora sau a produselor 
rezultate din prelucrarea în afara teritoriului vamal 
naţional, a reducerii sau scutirii de impozite pe perioada 
de determinare; 
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♦ Concesii tarifare la prestările de servicii şi acordarea de 
asistenţă financiară. 

Se consideră că au supravieţuit numai acele zone care, pe baza 
avantajelor iniţiale oferite, s-au orientat cu consecvenţă spre 
dezvoltarea activităţilor de prelucrare pentru export. Pe de altă parte, 
zonele libere industriale s-au dovedit viabile numai în măsura în care 
serviciile oferite prin structura organizatorică existentă au fost 
menţinute prin calitate, operativitate şi selectivitate la nivelul de 
creştere a cerinţelor utilizatorilor acestor zone. 

Conceptul de zonă liberă a fost modificat şi ajustat în multe 
moduri. Promovarea comerţului a determinat întotdeauna crearea 
unui cadru fizic sigur şi a unui set de legi şi reguli pentru 
tranzacţionarea afacerilor. Fără acestea, costul şi riscurile ar face 
comerţul nefavorabil. Din punct de vedere comercial sporirea 
regulamentelor prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje: 

− Îmbunătăţirea comunicaţiilor; 
− Noile forme de organizaţii de afaceri facilitează creşterea 

comerţului prin reducerea incertitudinii în tranzacţii; 
− Regulamentele comerciale şi taxele pe importuri, pe de 

altă parte, au un impact negativ asupra comerţului. 
Principalele caracteristici ale ZEL. Prin caracteristicile lor, 

ZEL contribuie la producerea de bunuri şi servicii, la „crearea”, dar şi 
la „devierea” de comerţ, la liberalizarea schimburilor de mărfuri şi 
servicii. Principalele caracteristici ale ZEL247 sunt: 

− Amplasamentul zonei libere; 
− Statutul juridic şi legislaţia din cadrul ei; 
− Obiectul de lucru; 
− Activitatea; 
− Administrarea. 

Amplasamentul sau aşezarea geografică este principalul factor 
care determină apariţia şi dezvoltarea unei ZEL. Amplasamentul 
zonei este, de regulă, restrâns la o suprafaţă de teren, limitată de 
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frontiere naturale sau artificiale şi situată în apropierea sau în 
interiorul unei căi de transport (port maritim sau fluvial, aeroport, 
cale ferată), prin care se tranzitează un volum mare de mărfuri de 
export şi import. Panama şi Hong Kong sunt exemple aproape 
perfecte ale unei situaţii ideale pentru comoditatea transporturilor şi 
comunicaţiilor. Chiar şi Elveţia, care aproape în întregul ei este o 
zonă liberă, deşi nu are ieşire la mare, posedă în schimb mijloace de 
transport şi comunicare excelente, terestre şi aeriene. 

Statutul juridic al zonei este reglementat prin legi şi diferite 
acte normative, care permit accesul mărfurilor în regim vamal 
liberalizat şi fără restricţii de cantitate, cu condiţia ca acestea să nu fie 
prohibite de legislaţia ţării respective. Abordarea legislaţiei şi 
conţinutul Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440/2001 
depinde de obiectivele ei şi de gruparea responsabilă cu iniţierea şi 
dezvoltarea zonei. 

În general, scopul legii este „de a asigura înfiinţarea, controlul 
şi conducerea zonelor libere şi problemele legate de acestea”. Legea 
desemnează un administrator cu responsabilitate integrală asupra 
zonei libere. Această lege nu trebuie să specifice detaliat toate tipurile 
de activităţi ce se pot desfăşura în zona liberă. Se va acorda o libertate 
de acţiune mare autorităţii pertinente. Totuşi, ea poate conţine unele 
criterii de evaluare a proiectelor. Toţi operatorii din zonă vor primi 
licenţe (autorizaţii) din partea autorităţii zonei libere. 

Obiectul de lucru al zonei îl constituie mărfurile care port fi 
introduse în cadrul acesteia, în special reexportul, în scopul unor 
prelucrări din care să rezulte alte mărfuri pentru export. 

Activitatea în cadrul zonei include o gamă variată de 
operaţiuni la care sunt supuse mărfurile. Cele mai frecvente activităţi 
întreprinse sunt: 

– Activităţi de restaurare a mărfii: 
• Cântărire 
• Sortare 
• Asamblare(combinare) 
• Ambalare 
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• Depozitare 
– Activităţi industriale: 

• Prelucrare (activă sau pasivă) 
• Fabricare 
• Producţie 
• Transformare 

– Activităţi comerciale (marcare şi comercializare) 
– Activităţi de cercetare şi transfer de tehnologie 
– Operaţiuni de tranzit şi reexport. 

Administrarea activităţii zonei revine, de regulă, unui organ 
specializat – administraţia (Autoritatea) ZEL, pe baza unor norme de 
funcţionare emise în baza legislaţiei specifice instituite de autorităţile 
ţării de reşedinţă. În cazul unor ţări în care funcţionează mai multe 
zone libere, există un organism naţional cu rol de „autoritate” pentru 
fiecare zonă aparte. Formele organizatorice ale „autorităţilor” sunt 
relativ diversificate ca, de altfel, şi competenţele lor. 

Diferite agenţii guvernamentale, cele mai importante fiind 
administraţiile vamale, Ministerul şi/sau Agenţia responsabilă de 
dezvoltarea ZEL, organizaţia responsabilă cu planificarea fizică şi 
controlul mediului înconjurător au rolul de a promova şi controla 
promovarea şi dezvoltarea ZEL. Sunt folosite diferite formule şi 
aranjamente pentru a cuprinde diferite agenţii: 

• La Shannon în Irlanda, o corporaţie guvernamentală se 
ocupă cu dezvoltarea ZEL şi evaluează cererile 
investitorilor. Ministrul ce răspunde de acest lucru 
eliberează licenţe pe baza recomandărilor corporaţiei. 
Vama operează independent. Municipalitatea răspunde 
de planificarea fizică şi controlul mediului înconjurător. 
Cele trei organizaţii cooperează pe baze legale şi ca 
agenţii independente. 

• În estul Asiei s-a înfiinţat o agenţie de administrare 
puternică, având cumulate responsabilităţile privitoare la 
licenţe, dezvoltarea şi conducerea zonei. 
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• Mexic sau Mauriţius nu au o administraţie oficială. În 
Mauriţius investitorii solicită statutul ZEL Ministrului 
Comerţului şi Industriei. 

O administraţie vamală eficientă şi relativ onestă este 
importantă, astfel aceasta asigură investitorilor lucrul independent. 
În alte cazuri, administraţia zonei poate primi rolul de supervizor al 
vămii248 sau chiar responsabilitatea acestuia. Administraţia vamală 
poate fi creată ca un compartiment al ZEL, dacă este necesar. Vama 
poate fi implicată de la început în realizarea proiectării ZEL, inclusiv 
în ceea ce priveşte legislaţia. Personalul vamal al zonei trebuie să 
beneficieze de o pregătire specială. Poziţia lor tradiţională este de a 
preveni contrabanda sau importurile fără documente adecvate, în 
timp ce accentul în ZEL trebuie pus pe rapiditatea mişcării 
mărfurilor. 

 
 

16.2. Terminologia şi clasificarea  
zonelor economice libere 

 
Dezvoltarea ZEL este, probabil, una dintre cele mai 

semnificative inovaţii instituţionale care s-au răspândit pe scena 
economică mondială la sfârşitul sec. XX. La începutul anului 1989, 
peste 200 de zone erau în funcţiune în lumea în curs de dezvoltare, 
peste 100 erau în construcţie şi aproape 50 erau în faza de planificare. 
Numărul total de angajaţi în cele 200 de zone operaţionale era de 
peste 1,5 milioane de muncitori. La mijlocul anului 1990, numărul 
muncitorilor în zonele libere era între 2,5 şi 3 milioane.  

Terminologia ZEL. Un studiu recent249 prezintă 23 de termeni 
pentru a descrie zonele libere şi conceptele legate de acestea. 

                                                 
248 Legislation des zones libres. – Ed. France, 2002 
249 www.ronl.nl – „The Challenge of Free Economic Zones in Central and Eastern 
Europe”, 1991 
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Terminologia este extraordinar de diversă, există în prezent, 
cel puţin, 20 de termeni diferiţi pentru a descrie ceea ce cunoaştem 
sub denumirea de zone economice libere. Aceasta reflectă faptul că 
orice inovaţie industrială, tehnologică sau socială necesită inovaţii 
lingvistice şi terminologice corespunzătoare. Nomenclatura variată se 
confirmă şi prin faptul că zona liberă, pe măsură ce se maturizează şi 
devine tot mai mult difuzată pe plan intern şi internaţional, 
achiziţionează în întregime noi trăsături sau se dezvoltă în direcţii 
neanticipate. Cei 23 de termeni pentru a descrie zonele libere pot fi 
grupaţi în funcţie de activităţile desfăşurate în cadrul lor.250 

 
Termenii următori pot fi găsiţi în literatura de specialitate şi 

sunt, practic, sinonimi: 
1. Customs zone = zona vamală 
2. Customs free zone = zona liberă vamală 
3. Duty free export processing zone = zonă prelucrătoare de export 
4. Export free zone = zonă liberă de export 
5. Export processing free zone = zonă liberă prelucrătoare de export 
6. Export processing zone = zonă prelucrătoare de export 
7. Foreing trade zone = zonă de comerţ exterior 
8. Free economic zone = zonă liberă economică 
9. Free export processing zone = zonă liberă prelucrătoare de export 
10. Free export zone = zonă liberă de export 
11. Free production zone = zonă liberă de producţie 
12. Free trade zone = zonă liberă de comerţ 
13. Free zone = zonă liberă 
14. Industrial export processing zone = zonă industrială 

prelucrătoare de export 
15. Industrial free zone = zonă liberă industrială 
16. Investment promotion zone = zonă de promovare a investiţiilor 
17. Joint enterprise zone = zonă de întreprinderi în asociere 

                                                 
250 Caraiani Gheorghe. Zonele libere şi paradisurile fiscale. – Bucureşti: Ed. LUMINA 
LEX, 1999, P. 23 
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18. Maquiladora = zonă liberă prelucrătoare de export 
19. Priveleged export zone = zonă de export specială 
20. Special economic zone = zonă economică specială 
21. Tax free zone = zonă liberă de taxe 
22. Tax free trade zone = zonă de comerţ liberă de taxe 
23. Zone of joint entrepreneurship = zonă de parteneriat, afaceri 

 
Dintre aceşti termeni, cei mai populari sunt:251 

• Port liber 
• Zonă de comerţ liber  
• Zonă comercială străină 
• Zonă prelucrătoare de export (EPZ) 
• Zonă economică specială (SEZ) 
• Zonă liberă 

Port liber = Free Port 
Acesta a fost primul termen utilizat pentru ZEL. Se referă la 

zone înfiinţate de puteri coloniale şi industriale, pe rute comerciale 
majore, în sec. XVIII şi XIX. Primul port liber a fost Cartagina, 
fondat în anul 814 î.e.n. Au urmat multe altele, printre care şi 
Gibraltar (1705), Aden, Singapore şi Hong Kong, toate înfiinţate în 
sec. XIX. În Africa, francezii au făcut din Djibouti un important port 
liber şi centru comercial. După ce Canalul de Suez a fost deschis, în 
anul 1864, Port Said a devenit unul din cele mai active porturi ale 
lumii. În Africa de Nord, Tanger a prosperat timp de secole ca un 
centru comercial major şi port liber. În Europa, cele mai cunoscute 
porturi libere sunt Rotterdam şi Hamburg, ambele dezvoltându-se la 
sfârşitul sec. XIX. Hamburg avea statut oficial de port liber şi îl are şi 
astăzi. Rotterdam nu are acest statut, dar există tranzit de mărfuri 
care pot fi depozitate liber, fără plăţi şi cu un minimum de formalităţi 
oficiale vamale în antrepozitele vamale din port. Celelalte porturi 

                                                 
251 Toma, Costel, Suciu, Gică. Zone libere: principii şi practică. – Bucureşti: Ed. 
ALMA, 1999 
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libere din Europa au statut oficial sau neoficial de porturi libere. 
Unele, cum ar fi Genova şi Trieste, au o istorie mergând până în Evul 
Mediu. Altele, cum sunt Havre şi Marsilia, sunt de dată mai recentă. 

Zonă de comerţ liber = Free Trade Zone (FTZ) 
Acest termen se referă la porturi libere, zone rezervate din 

interiorul unor arii portuare şi la alte intersecţii de transport majore 
(în principal, şosele şi căi ferate). Aceste suprafeţe pot fi de la 
minimagazine de tranzit – la sute de hectare. Asemenea zone sunt, de 
obicei, autorizate şi controlate de către administraţia vamală. În 
interiorul zonei pot fi depozitate, împachetate şi transbordate 
mărfuri fără plata taxelor vamale. Accentul în aceste zone este pus pe 
comerţ şi transbordare. De exemplu: 

– Portul Karachi are o mică zonă de tranzit pentru a 
depozita mărfuri destinate Afganistanului; 

– Calcutta are o facilitate similară pentru a găzdui 
importurile nepaleze; 

– Alte zone, cum ar fi Singapore şi Rotterdam, sunt centre 
majore intercontinentale de distribuţie şi comerţ. 

Zonă comercială străină252 = Foreign Trade Zone (FTZ) 
Acest termen este asociat cu zonele comerciale din Statele 

Unite al Americii. În prezent sunt peste 200 de asemenea zone, 
accentul fiind pus pe importare. Conform regulamentelor Statelor 
Unite, mărfurile pot fi depozitate sau prelucrate în FTZ, înainte de a 
fi importate în SUA. Peste 75% din bunurile ce trec prin zonele SUA 
sunt destinate pieţelor acestei ţări. Plăţile sunt făcute pentru astfel de 
mărfuri la momentul importului din zonă în SUA. 

Zonă de prelucrare şi export = Export Procesing Zone (EPZ) 
Conceptul a fost implementat în jurul anului 1960, la 

aeroportul Shannon din Irlanda. EPZ-ul este: 
– Un parc industrial care însumează 40-80 ha; 
– Înconjurat de un gard; 
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– Controlat de administraţia vămilor şi/sau de către 
autoritatea EPZ; 

– Un loc unde investitorii pot importa echipamente şi 
materiale fără plata taxelor vamale, pot procesa materiale 
şi apoi exporta produsul finit. 

Problema vânzărilor pe piaţa locală, a comerţului dintre EPZ şi 
economia locală a rămas importantă întotdeauna. În ultimul timp 
EPZ-urile s-au împrăştiat rapid prin Asia de Est şi de Sud, Africa, 
Insulele Caraibe şi America Centrală. Un număr de ţări din Europa 
de Vest, incluzând Franţa şi Regatul Unit, au îmbrăţişat şi ele această 
idee. Acum, multe din ţările ex-socialiste din Europa şi Asia, ca şi 
multe ţări din Africa şi America de Sud, examinează acest concept. 

Zonă economică specială = Special Economic Zone (SEZ) 
Termenul SEZ a fost asociat cu dezvoltarea Chinei în perioada 

anilor 1970-1980. Recent termenul a fost folosit în legătură cu 
propunerile de dezvoltare a zonelor libere din Europa de Est. 

Răspunsul investitorilor străini la politica de deschidere a 
Chinei a fost pozitivă. În anii 80 au fost aprobate 20.000 de proiecte 
SEZ ce implicau investitori străini (în majoritate „joint ventures”). 
Suma investiţiilor depăşea 30 miliarde $ SUA. În prezent, în China, 
mai mult de 50% din investitori sunt străini, dintre care 20% sunt din 
SUA şi 15% sunt din Japonia. 

Zonă liberă 253= Free Zone 
Termenul este foarte des utilizat cu privire la zonele libere 

comerciale, zonele prelucrătoare de export şi la zonele speciale în 
ansamblu. 

Clasificarea ZEL. În diferite studii efectuate de cercetătorii în 
domeniu pot fi găsite mai multe clasificări ale zonelor libere. Dacă ar 
fi să le cumulăm, am obţine următoarea clasificare:254  

 

                                                 
253 Beauchamp, Andre. Op. cit. 
254 Caraiani, Gheorghe. Zonele libere şi paradisurile fiscale. – Bucureşti: Ed. Lumina 
Lex, 1999 
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I. În funcţie de mărime: 
a. Foarte mici, până la 10 ha (exemplu: Singapore – 4 ha, 

insula Man – 8 ha, ZAL „Tvardiţa” – 3,57 ha); 
b. Mici, până la 100 ha (exemplu: Baguio în insulele 

Filipine – 62 ha, Curacao în Antilele Olandeze – 64 ha, 
aeroportul Larnaca, insula Cipru – 80 ha, Zona 
Antreprenoriatului Liber (ZAL) „Expo-Business-
Chişinău” – 62,8848 ha, ZEL „Ungeni-Business” – 42,34 
ha, ZAL Parcul de Producţie „Taraclia” – 36 ha); 

c. Mijlocii, între 101-300 ha (exemplu: Panama – 110 ha, 
Mactan, insulele Filipine – 119 ha, Shannon, port + 
aeroport în Irlanda – 120 ha, Monrovia, Liberia – 200 ha, 
insulele Bahamas – 220 ha, golful Aqaba, Iordania – 300 
ha, ZAL Parcul de Producţie „Valkaneş” – 122,3 ha); 

d. Mari, între 301-1000 ha; 
e. Foarte mari, peste 1000 ha (exemplu Bataan, ins. Filipine 

– 1300 ha). 
II. În funcţie de tipul operaţiunilor executate: 

a. „Teritorii libere”, ale căror funcţii se limitează la 
operaţiunile de păstrare, sortare, împachetare, 
transbordare, fără o prelucrare suplimentară a mărfurilor: 

– porturi libere franco (PF) 
– aeroporturi libere (AL) 
– perimetre libere (free perimeter-PL) 
– zonă de tranzit (ZT) 
b. Zone în care se desfăşoară şi o activitate productivă, de 

prelucrare primară sau secundară a mărfurilor 
depozitate: 

– zone prelucrătoare de export (ZPE) 
– zone de promovare a investiţiilor (ZPI) 
– zone libere comerciale (ZLC) 
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III. În funcţie de influenţa la nivelul economiei naţionale 
respective: 

a. Zonă închisă, în care activităţile desfăşurate nu 
influenţează economia ţării aflată în apropiere 

b. Zonă deschisă sau integrată, care întreţine legături 
economice directe şi reciproce cu statul pe teritoriul 
căruia se află 

IV. În funcţie de modul de administrare: 
a. De către organele locale ale puterii de stat, abilitate în 

acest scop 
b. De către statul respectiv 

V. În funcţie de particularităţile organizatorice: 
a. Zone libere de taxe vamale 
b. Zone de comerţ liber 
c. Zone economice libere etc. 

VI. În funcţie de natura şi importanţa facilităţilor acordate sau 
după regimul fiscal: 

a. Zone libere – enclave într-un teritoriu vamal naţional în 
care mărfurile intră fără formalităţi vamale 

b. Zone bancare libere – bănci, care în contextul pieţei 
eurodevizelor sunt scutite de obligaţia rezervei 
obligatorii minime a depozitelor în valută 

c.  Zone libere de asigurări – caracterizate prin lipsa 
reglementărilor pentru anumite tipuri de asigurări. 

VII. În funcţie de locul de amplasare: 
a. Porturi(fluviale sau maritime) 
b. Aeroporturi 
c. Altele 

VIII. În funcţie de integrarea economică255 aflată în apropiere: 
a. Zona europeană care cuprinde şase mari ZEL: 
– Larnaca din insula Cipru 
– Gibraltar 

                                                 
255 www.fair.ro – O.N.U.D.I. – „Tipologie ad-hoc a ZEL”, 1999 
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– Grecia 
– Insula Man din Marea Britanie 
– Shannon din Irlanda 
– Elveţia 

Mai sunt cuprinse şi zone libere din centrul Europei (Polonia, 
Ungaria, Slovacia) şi din Estul Europei (România, Iugoslavia, Bulgaria). 

b. Zona asiatică – cuprinde 7 mari ZEL: 
– Portul Mina Sulman în Bahrein 
– Jebel Ali Free Zone Authoritz din Emiratele Arabe Unite 
– Golful Aqaba din Iordania 
– Hong Kong 
– Macao 
– Singapore 
– Insulele Filipine 

Mai trebuie menţionată şi China cu peste 20 de ZEL-uri şi 
insula Taiwan. 

c. Zona americană – care posedă cinci ZEL-uri: 
– Curacao - aeroportul Prinţesa Beatrix din insulele 

Antilele Olandeze 
– Bahama Mare din insula Bahamas 
– Freeport din insulele Bermude 
– Panama 
– Costa Rica 
d. Zona africană – exemplu: Monrovia (Liberia) 

IX. În funcţie de destinaţia mărfurilor: 
a. Zone orientate spre importul de mărfuri (cazul ţărilor 

dezvoltate) 
b. Zone orientate spre exportul de mărfuri (cazul ţărilor în 

curs de dezvoltare). 
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16.3. Obiectivele, avantajele şi eficienţa 
Zonei Economice Libere 

 
Dintre obiectivele strategice ale ZEL, în ansamblul economiei 

naţionale (economiei ţării-gazdă) sunt menţionate, de regulă: 
− atragerea de capital şi de investitori străini; 
− creşterea volumului de mărfuri exportate şi a calităţii 

acestora; 
− valorificarea mai bună a potenţialului uman şi absorbţia 

şomajului prin crearea de noi locuri de muncă; 
− introducerea de noi tehnologii, perfecţionate şi 

competitive; 
− atragerea producătorilor unor mărfuri deficitare pe piaţa 

mondială; 
− valorificarea mai bună a potenţialului geografic şi 

economic al zonei; 
− realizarea unui impact favorabil asupra economiei 

naţionale (a ţării-gazdă) şi regionale. 
Prin caracteristicile lor, ZEL contribuie la producerea de 

bunuri şi servicii, la dezvoltarea comerţului, la liberalizarea 
schimburilor de mărfuri şi servicii. Ele influenţează alocarea 
resurselor şi rezultatele activităţii economice în regiunea în care se 
află. Teoria comerţului internaţional demonstrează că eliminarea 
barierelor vamale din cadrul ZEL conduce la creşterea schimburilor 
şi specializarea în producţie, care au drept consecinţă prosperitatea 
colectivităţii respective.  

Profesorul canadian Herbert G. Grubel apreciază256 că, din 
păcate, crearea ZEL atrage după sine efecte care conduc la 
modificarea modelului amintit. 

Reducerea barierelor vamale conduce, de regulă, la investiţii în 
zona liberă, dar şi la costuri de producţie suplimentare datorită 

                                                 
256 Grubel Herbert G. Towards a theorz of Free Economic Zones. – Ed. Speciales, 
2000 
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distanţelor faţă de pieţele de aprovizionare şi desfacere. Crearea ZEL 
este, în general, un factor de prosperitate şi redresare economică 
regională, prin efectele dinamice şi pozitive pe care le antrenează pe 
plan economic şi social. 

Unii analişti au observat că ZEL tind să atragă activităţi 
industriale ce necesită utilizarea intensivă a resurselor umane numai 
pentru anumite operaţiuni (de exemplu: montarea de piese şi 
subansamble), ceea ce nu contribuie la consolidarea legăturilor 
intersectoriale, element indispensabil oricărei industrializări 
eficiente; deci ZEL nu constituie decât un element puţin semnificativ 
pentru politica de industrializare. Pentru ţările mici, în curs de 
dezvoltare, în care piaţa internă este foarte redusă pentru a alimenta 
o industrie integrată şi diversificată, considerentul major al creării 
ZEL ar putea fi numărul mai mare de locuri de muncă. 

Accesul liber al mărfurilor în ZEL permite atragerea de 
investiţii de capital străin, datorită facilităţilor respective acordate. 
Organizarea ZEL are la bază legi şi diferite alte acte normative ce 
stabilesc regulile de înfiinţare, conducere, precum şi modul de 
comunicare cu interiorul şi exteriorul ţării care le realizează. Pe baza 
acestor acte juridice este permis accesul mărfurilor în regim vamal 
liberalizat şi fără restricţii de cantitate, cu condiţia ca acestea să nu fie 
prohibite conform legislaţiei ţării respective. Mărfurile sunt 
introduse în interiorul unei ZEL cu scopul prelucrării lor, din care să 
rezulte alte mărfuri pentru export sau cu scopul reexportului. 

În general, mărfurile intrate într-o ZEL sunt supuse unor 
activităţi de: transbordare; transformare; fabricare; tratare; calibrare; 
administrare; cântărire; sortare; depozitare; ambalare; marcare; 
stocare; etichetare; expediere etc. 

Zonele Economice Libere sunt amplasate pe suprafeţe de teren 
care aparţin statului respectiv sau au fost expropriate legal, limitate 
de frontiere naturale sau artificiale, situate în imediata apropriere a 
unei căi de transport (nod de cale ferată, port fluvial sau maritim, 
aeroport) şi prin care se tranzitează un volum mare de mărfuri. Pe 
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glob, distanţa medie257 de ZEL faţă de centrul capitalei statului 
respectiv sau faţă de aeroportul cel mai apropiat este de 9-11 km. 

Totodată, se impune precizarea clară a particularităţilor ZEL: 
− secretul operaţiunilor bancare şi financiare; 
− cheltuielile financiare necesare pentru realizarea 

infrastructurii specifice. 
Pe baza unui sondaj efectuat258 într-un număr de ZEL ale 

planetei, rezultă că decizia firmelor de o investiţie în ZEL este 
influenţată, în cea mai mare parte, de următorii factori: 

− stabilitatea politică, economică şi monetară; 
− infrastructura zonei; 
− resursele umane disponibile şi ieftine; 
− stimulentele şi concesiile acordate de organizatorii zonei. 

Firmele străine acordă o importanţă mai mică următoarelor 
aspecte: 

– capacitatea de absorbţie a ţării-gazdă; 
– posibilitatea pregătirii resurselor umane în ţara-gazdă; 
– experienţa locală în domeniul tehnologiilor de vârf; 
– asistenţa acordată de ţara-gazdă la elaborarea studiilor de 

fezabilitate; 
– asistenţa guvernului la alegerea partenerilor din 

societăţile mixte. 
La constituirea unei Zone Economice Libere, ţara-gazdă face 

diverse investiţii, a căror valoare nu poate fi recuperată în timp scurt. 
Profitul firmelor străine este, de cele mai multe ori, repatriat şi nu 
reinvestit local. Încasările din export ale ţării-gazdă reprezintă în 
majoritatea ZEL 20-40% din valoarea totală a exporturilor acestora. 
Rezultă că o mare parte din valoarea exporturilor ZEL se transferă în 
afară. Ponderea importurilor în desfăşurarea activităţilor ZEL este 
variabilă şi depinde de gradul de integrare a acesteia în economia 

                                                 
257 Legislation des zones libres. – Ed. France, 2002 
258 Banca Mondială – „Studiu asupra ZEL”, 2000 
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naţională respectivă, uneori ajungând până la 30% din totalul 
cheltuielilor iniţiale de constituire. 

Din partea rămasă economiei locale, majoritatea de 70% 
reprezintă valoarea salariilor primite de personalul local259 şi până la 
25% – taxele plătite de firmele străine pentru teren, clădiri, servicii, 
taxe favorizante pentru investitori. Veniturile provenite din intrări de 
mărfuri de provenienţă locală sunt, în general, foarte mici. 

Ponderea câştigului net al ţării-gazdă în valoarea exporturilor 
nu depăşeşte în medie 25%. Contribuţia veniturilor ţării-gazdă în 
exporturile unei ZEL este în medie 1-2%, adică extrem de modestă. 
Determinarea venitului net în valută, rezultat din funcţionarea ZEL, 
trebuie să ţină cont, în afară de cheltuielile de promovare, şi valoarea 
subvenţiilor şi stimulentelor financiare şi fiscale oferite. 

Luarea în considerare a intereselor economice ale ţării-gazdă 
este cu atât mai greu de realizat, cu cât ZEL evoluează rareori 
conform planului stabilit iniţial. Succesul lor constă nu atât în 
potenţialul iniţial, cât în flexibilitatea funcţionării lor ulterioare şi în 
realizarea unei competitivităţi ridicate comparativ cu alte zone. 

Este posibil ca avantajele reale ale zonei să nu corespundă cu 
cele prevăzute. Un exemplu ar fi cel legat de ocuparea resurselor 
umane şi reducerea, astfel, a şomajului, care poate să fie 
nesemnificativă în ansamblul ţării-gazdă. Un alt exemplu este marcat 
de performanţa exportului net al zonei şi nu de cea a exportului total 
care depinde de compatibilitatea între necesităţile zonei şi 
posibilităţile ţării-gazdă de a oferi mărfuri pentru prelucrare. 

Riscul şi incertitudinea260 în funcţionarea ZEL sunt, de regulă, mai 
mari decât în cazul proiectelor convenţionale de dezvoltare industrială. 
Riscul, în acest caz, îşi are originea în lipsa posibilităţilor de control al 
deciziilor firmelor străine, în interdependenţa din zonă şi mediul extern, 
ce poate modifica condiţiile iniţiale. Riscul este sporit şi de concurenţa 

                                                 
259 Toma Costel, Suciu Gică. Zone libere: principii şi practică. – Bucureşti: Ed. 
ALMA, 1999 
260 BEAUCHAMP, Andre – „Zonele libere”, ed. Montevideo, 2001 
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dintre companiile transnaţionale, de ritmul accelerat al progresului 
tehnic, de fluctuaţiile monetare, de schimbările de tendinţă în comerţul 
internaţional cu mărfuri şi servicii şi în orientarea investiţiilor. Din toate 
aceste puncte de vedere, ZEL este bine să fie considerată, încă din faza de 
proiect, ca o formă tranzitorie şi complementară de dezvoltare, şi nu ca 
scop în sine. 

După experienţa în timp şi spaţiu, realizată în ZEL, cel mai 
important avantaj al activităţilor desfăşurate constă în scutirea de 
impozit pe venitul obţinut din operaţiunile desfăşurate în interiorul 
acesteia. Perioada minimă este de 5 ani, iar cea maximă de 20 de ani, 
pentru care se acordă scutiri de impozit. Se mai practică reduceri la 
impozitul pe venit, reducerea totală sau parţială la impozitarea 
beneficiilor reinvestite (de regulă, 5 ani), iar investitorii străini sunt 
scutiţi de plata impozitului pe proprietate, a impozitului pe circulaţie etc. 

Alte avantaje importante oferite de ZEL constau în: 
− importul de mărfuri cu scutire de taxă vamală; 
− anularea controlului asupra preţului; 
− angajarea liberă a forţei de muncă; 
− oferirea unor avantaje suplimentare privind mărimea 

chiriei solicitate, stabilirea termenelor de plată etc. 
În unele zone,261 pentru atragerea de capital străin nu se 

efectuează controlul asupra schimbului valutar, iar operaţiunile 
valutare se realizează la cursurile pieţei libere. Toate operaţiunile de 
export-import, inclusiv cu producătorii naţionali, se efectuează în 
valută liber convertibilă. Prestările legate de aprovizionarea cu apă şi 
energie, transporturile, telecomunicaţiile sunt efectuate pe bază de 
taxe mai avantajoase. 

Eficienţa economică a ZEL constă în creşteri valorice şi în 
volum ale activităţilor economice, introducerea unor tehnologii 
moderne, dezvoltarea operaţiunilor de import şi export, producerea 
unor mărfuri în condiţii mai avantajoase. ZEL permit formalităţi 
administrative reduse, costuri reduse pentru depozitare, absenţa 

                                                 
261 Constantinescu V . Zonele libere europene. – Studiu, 1998 
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contingentărilor la export şi import, absenţa controlului asupra 
schimburilor valutare, precum şi a unor imobilizări de capital în taxe 
vamale, repatrierea profiturilor. 

Avantajele economice rezultate din crearea ZEL262 presupun 
imperios o integrare treptată în programul de dezvoltare a economiei 
ţării-gazdă. Cele mai importante avantaje urmărite de economia 
locală prin crearea unei ZEL, integrată în programul de dezvoltare al 
ţării respective, derivă din atragerea de capital străin, modernizarea 
economiei cu noi tehnologii, creşterea exporturilor şi generarea de 
încasări în valută. 

ZEL reprezintă un mijloc real de atragere a capitalurilor 
străine, numai dacă legislaţia lor acceptă şi încurajează acest fapt. 
Concurenţa între ţările-gazdă pentru a atrage investitori străini în 
ZEL este puternică şi există o tendinţă de a le asigura acestora tot mai 
multe stimulente fiscale şi financiare. În ultimul timp se observă că 
oferirea de cât mai multe stimulente referitoare la reduceri de taxe ori 
la concesii nu mai este foarte agreată; mai atrăgătoare pentru firmele 
străine este posibilitatea finanţării locale cu dobânzi moderate. 

Activitatea ZEL se manifestă şi în asigurarea unei cât mai mari 
autonomii administrative şi absenţa birocraţiei, considerată de 
investitori un obstacol serios în derularea operaţiunilor. Avantajele şi 
eficienţa demonstrată de ZEL fac din acestea un factor propice de 
realizare a integrării economice. Interesele diferiţilor parteneri 
economici influenţează deci, produsul. 

Studiile de specialitate au demonstrat că, în ultimii ani, 
contribuţia investitorilor străini în ZEL, la creşterea în valută a ţării-
gazdă nu a fost semnificativă. Acest fapt se datorează lipsei de 
complexitate a industriilor abordate, care nu necesită investirea unui 
capital important şi care se bazează, în cea mai mare parte, pe procese 
de muncă intensivă. 

În majoritatea ZEL s-a demonstrat că realizarea de legături cu 
economia ţării gazdă este complexă şi dificilă. În ultimii ani se 

                                                 
262 Caraiani Gh. Dezvoltarea zonelor libere // Tribuna economică. – nr.33/1990 
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manifestă tendinţa ca ZEL să constituie o enclavă de superioritate 
tehnologică faţă de economia ţării-gazdă. Un mijloc de contracarare 
a acestei tendinţe negative şi, deci, de integrare a zonei în economia 
locală, este participarea naţională şi internaţională prin intermediul 
societăţilor mixte (în prezent, pe plan mondial, circa o treime din 
ZEL sunt constituite ca societăţi mixte). 

Analizând funcţionarea ZEL, principalele dezavantaje 
constatate263 sunt: 

− funcţionarea unor societăţi care fac investiţii mici în 
zonă, obţinând în schimb o rată mare a profitului; 

− posibilitatea introducerii unor produse nocive; 
− protecţia socială şi salariul plătit sunt, de regulă, mai 

reduse decât în ţara-gazdă; 
− riscul nerecuperării investiţiilor efectuate de ţara-gazdă 

etc. 
 
 

16.4. Înfiinţarea, delimitarea şi încetarea activităţii 
zonelor economice libere 

 
Crearea zonelor libere. În cuprinsul teritoriului naţional, 

unitar şi indivizibil, zona liberă este creată, la propunerea 
Guvernului, printr-o lege, adoptată de Parlament în corespundere cu 
Legea cu privire la zonele economice libere nr. 440/2001. În acest 
scop se va delimita o parte sau câteva părţi ale teritoriului Republicii 
Moldova. Legea în cauză va determina strict hotarele şi configuraţia 
zonei respective. 

Iniţiativa de creare a zonelor libere o au autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici şi diverse 
organizaţii care vor prezenta propunerile corespunzătoare. 

 

                                                 
263 Integrarea economică. – Cap. VIII. – Chişinău, 2001, pag.78 
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Propunerile privind crearea zonelor libere vor cuprinde: 
1. Scopurile creării, genurile activităţii de întreprinzător şi 

orientarea funcţională a zonei libere; 
2. Studiul de fezabilitate privind oportunitatea creării zonei 

libere; 
3. Proiectul planului de amplasare a zonei libere, coordonat 

cu autorităţile corespunzătoare ale administraţiei publice 
centrale şi locale. 

Studiul de fezabilitate privind oportunitatea creării zonei libere 
va conţine: 

a) delimitarea hotarelor zonei; 
b) caracteristica complexă a potenţialului social-economic 

al teritoriului, inclusiv al infrastructurilor de producţie, 
comercială şi socială, precum şi a relaţiilor economice cu 
pieţele internaţionale; 

c) argumentarea posibilităţii de realizare a genurilor de 
activitate permise; 

d) indicarea gradului de asigurare cu specialişti; 
e) proiectul mecanismului economic de funcţionare; 
f) fundamentarea etapelor şi termenelor de creare a zonei 

libere; 
g) volumul investiţiilor necesare, evaluarea surselor şi a 

eficienţei acestora; 
h) calculul fluxului preconizat de încasări valutare în zona 

liberă. 
Până la adoptarea deciziei asupra propunerii de creare a zonei 

libere, se efectuează o expertiză a oportunităţii creării unei asemenea 
zone. Efectuarea expertizei este asigurată de Ministerul Economiei şi 
Comerţului în comun cu Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Concurenţei. La efectuarea expertizei se vor lua în considerare 
următorii factori: 

a) costul aproximativ al creării şi întreţinerii zonei libere; 
b) avantajul pentru economia naţională de pe urma 

funcţionării unei asemenea zone; 
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c) situaţia social-economică şi gradul de utilizare a forţei de 
muncă în regiunea unde se preconizează crearea zonei 
libere; 

d) apropierea zonei în cauză de alte zone libere; 
e) numărul zonelor libere deja existente în ţară. 

Dacă expertiza va stabili că crearea zonei libere va îmbunătăţi 
substanţial situaţia în economia naţională şi că ameliorarea respectivă 
poate fi obţinută numai pe această cale, propunerea privind crearea 
acesteia poate fi aprobată. După acceptarea propunerii, Ministerul 
Economiei şi Comerţului prezintă spre aprobare Guvernului 
proiectul legii corespunzătoare şi, numai după intrarea în vigoare a 
legii respective, zona liberă se consideră creată. 

Administrarea zonelor libere. Guvernul, în termen de 30 zile 
de la intrarea în vigoare a legii privind crearea zonei libere, formează 
– administraţia zonei libere – care este organ de stat cu statut de 
persoană juridică şi care îşi desfăşoară activitatea pe principii de 
autofinanţare. 

Administraţia zonei libere este condusă de un administrator 
principal, desemnat în funcţie de către Guvern, pe bază de contract 
încheiat pe un termen de 5 ani.  

Administraţia zonei libere, administratorul principal şi alţi 
lucrători ai administraţiei nu au dreptul să desfăşoare activitate de 
întreprinzător pe teritoriul zonei libere, precum şi să participe direct 
sau indirect la formarea capitalului social al persoanelor juridice care 
îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul zonei respective. Retribuţia 
muncii lor se efectuează în conformitate cu legislaţia. 

Administraţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) coordonează activitatea de creare a infrastructurii de 

producţie şi neproductive a zonei libere; 
b) menţine în stare de lucru sistemele de aprovizionare cu 

electricitate, apă şi energie termică de pe teritoriul zonei 
libere; 

c) organizează concursuri de obţinere a dreptului de 
rezident al zonei libere şi înregistrează rezidenţii, le 
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eliberează autorizaţiile pentru desfăşurarea în zona 
respectivă a unor genuri concrete ale activităţii de 
întreprinzător; 

d) asigură menţinerea în stare bună a îngrăditurilor şi 
construcţiilor din perimetrul zonei libere, efectuează 
controlul asupra respectării sistemului autorizat de 
trecere a hotarelor zonei libere; 

e) elaborează şi asigură realizarea programului de 
dezvoltare complexă a zonei libere şi de protecţie a 
mediului; 

f) stabileşte, de comun acord cu Ministerul Economiei şi 
Comerţului, plăţi şi taxe zonale; 

g) încasează de la rezidenţii zonei libere plăţile de arendă şi 
alte plăţi prevăzute de legea cu privire la zonele libere; 

h) controlează modul în care rezidenţii zonei libere respectă 
contractele încheiate cu ea, precum şi legislaţia, normele 
şi regulile sanitaro-igienice; 

i) întreţine relaţiile cu Departamentul Vamal cu scopul de 
a asigura respectarea legislaţiei vamale. 

În ceea ce priveşte soluţionarea problemelor sociale, ecologice 
şi a celor care ţin de dezvoltarea infrastructurii zonei libere, 
administraţia îşi coordonează activitatea cu autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Respectând legislaţia, administraţia determină modul de dare în 
arendă a terenurilor, modul de acordare a drepturilor de folosinţă a 
resurselor naturale, precum şi a clădirilor, construcţiilor şi fondurilor 
fixe care aparţin sau care sunt transmise în folosinţa acesteia. 

Administratorul principal are obligaţia de a prezenta în mod 
sistematic Ministerului Economiei şi Comerţului rapoarte privind 
activitatea desfăşurată în zona liberă. Aceste rapoarte se prezintă în 
forma şi termenele stabilite de către ministerul de resort. 

Rezidenţii zonelor libere. Rezident al zonei libere poate fi orice 
persoană, fizică sau juridică, înregistrată în modul stabilit de legislaţie 
în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în R.Moldova. 
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Selectarea rezidenţilor se face de administraţie pe bază de concurs, 
ţinându-se cont de următoarele criterii: 

− volumul şi caracterul investiţiilor preconizate; 
− necesitatea de creare a infrastructurii productive şi 

neproductive a zonei; 
− menţinerea orientării zonei libere spre fabricarea 

producţiei industriale pentru export; 
− teritoriul şi terenurile libere; 
− asigurarea cu forţă de muncă, apă, resurse energetice şi 

alte criterii.  
Modul de desfăşurare a concursurilor în zonele libere este 

stabilit în Regulamentul cu privire la concursurile de selectare a 
rezidenţilor zonelor economice libere, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 686/2002. 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor se efectuează în 
temeiul următoarelor principii de bază: 

− condiţii egale pentru toţi candidaţii; 
− transparenţa organizării concursului şi totalizării 

rezultatelor lui; 
− accesibilitatea informaţiei privind condiţiile de 

desfăşurare a activităţii în zona liberă. 
Condiţiile de selectare a rezidenţilor, precum şi criteriile de 

determinare a învingătorilor la concursuri se stabileşte de către 
administratorul principal al zonei economice libere, de comun acord 
cu Ministerul Economiei şi Comerţului. 

Administratorul principal al zonei libere, prin ordinul său, 
instituie comisia de concurs (5-7 persoane, inclusiv câte o persoană 
din partea ministerului respectiv şi organelor administraţiei publice 
locale. După caz, pot fi atraşi în activitatea comisiei experţii necesari, 
fără drept de vot), care îşi asumă funcţiile de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor. 

În termen până la 30 de zile de la momentul aprobării 
rezultatelor concursului, învingătorul este obligat să încheie cu 
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administraţia zonei libere un contract pentru desfăşurarea activităţii 
de întreprinzător în zona liberă. 

În contract se indică: 
a) genul de activitate autorizat; 
b) drepturile şi obligaţiile rezidentului şi ale administraţiei; 
c) proiectul economic care urmează să fie realizat în zona 

liberă şi parametrii preconizaţi ai acestuia; 
d) cuantumul plăţilor zonale şi al taxelor şi plăţilor de 

arendă; 
e) facilităţile acordate rezidentului de către administraţie; 
f) tipurile rapoartelor pe care le prezintă rezidentul; 
g) responsabilităţile părţilor, în caz de încălcare a cerinţelor 

contractuale; 
h) alte aspecte, conform înţelegerii dintre părţi. 

Rezidenţii pot desfăşura în zona liberă următoarele genuri de 
activitate: 

1) producţia industrială a mărfurilor de export, cu excepţia 
alcoolului etilic (alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu 
tăria mai mare de 80% vol, alcoolului etilic cu tăria mai 
mică de 80% vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, 
distilatelor de vin crude şi învechite, altor derivaţi din 
alcool etilic) şi a producţiei alcoolice; 

2) sortarea, ambalarea, marcarea şi alte operaţiuni cu 
mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii 
Moldova; 

3) alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi: serviciile 
comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie 
publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate în 1) 
si 2). 

a) Genul prioritar de activitate este producţia industrială. 
Este strict interzis importul tutunului şi produselor din 
tutun în zona liberă şi producerea în ea a produselor din 
tutun. 
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Din volumul total de mărfuri (servicii) importate anterior sau 
produse în zona liberă, rezidentul poate realiza pe teritoriul 
R.Moldova nu mai mult de 30% din volumul total al mărfurilor 
(serviciilor) realizate timp de un an, restul 70% fiind destinate 
exportului. 

Scoaterea producţiei alcoolice din zona liberă pe restul 
teritoriului vamal al Republicii Moldova se permite numai pentru 
prezentarea la expoziţii, concursuri, degustări, având documentele 
necesare de însoţire. 

Pentru desfăşurarea activităţilor permise pe teritoriul zonei 
libere, rezidenţii trebuie să obţină autorizaţie pentru fiecare gen de 
activitate aparte, eliberată de administraţia zonelor libere. 
Autorizaţiile se eliberează pe baza contractului încheiat cu aceştia, 
conform regulamentului aprobat de către administratorul principal, 
de comun acord cu Ministerul Economiei şi Comerţului. Această 
autorizaţie, însă, nu scuteşte rezidentul de obligaţia de a obţine alte 
licenţe prevăzute de legislaţie pentru genul de activitate respectiv. 
Astfel, dacă rezidentul zonei libere doreşte să desfăşoare pe teritoriul 
zonei un gen de activitate care poate fi desfăşurat doar în baza 
licenţei, atunci acesta trebuie, în primul rând, să obţină licenţa 
respectivă de la organul de licenţiere, după care să obţină autorizaţia 
de la administraţia zonei libere. 

Rezidenţii sunt obligaţi să ţină, în modul stabilit, evidenţa 
contabilă şi statistică a activităţii sale în zona liberă. Această 
evidenţă se ţine separat faţă de cea a activităţii desfăşurate de ei în 
afara zonei libere. 

Încetarea activităţii zonei libere. În general, zonele libere sunt 
create pe un termen cel puţin de 20 de ani, stabilit de legea privind 
înfiinţarea zonei respective. Încetarea activităţii zonei libere înaintea 
expirării termenului de funcţionare a acesteia, poate avea loc dacă 
activitatea ei contravine obiectivelor Legii cu privire la zonele 
economice libere nr. 440/2001 sau intereselor economice ale 
Republicii Moldova. Conform Hotărârii Guvernului R.M., nr. 
1465/2002, privind aprobarea procedurii de încetare a funcţionării 
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zonei economice libere şi modul de asigurare a garanţiilor de stat, 
prevăzute rezidenţilor acesteia temei pentru aplicarea faţă de o 
anumită zonă liberă a procedurii de încetare a funcţionării acesteia 
înainte de termen este legea cu privire la încetarea funcţionării zonei 
economice libere sau a subzonei ei. 

Procedura de încetare a funcţionării zonei libere se aplică şi are 
putere juridică din data intrării în vigoare a legii privind suspendarea 
funcţionării zonei respective şi îşi încetează acţiunea după asigurarea 
garanţiilor de stat, prevăzute rezidenţilor zonei libere, şi sistarea 
definitivă a activităţii acesteia. Până la încetarea definitivă a 
funcţionării zonei libere toate organele de stat, care reglementează 
activitatea zonei libere, inclusiv administraţia zonei, îşi exercită 
funcţiile în măsură deplină. 

În conformitate cu garanţiile de stat, stabilite în legislaţia 
privind zonele libere, regimul fiscal şi vamal, precum şi facilităţile 
vamale, fiscale şi de altă natură, acordate rezidenţilor zonelor libere, 
se menţin integral pe parcursul a 10 ani după intrarea în vigoare a 
legii respective privind încetarea funcţionării zonei libere. 

Cu cel puţin 6 luni înainte de termenul încetării definitive a 
funcţionării zonei libere, stabilit de legea respectivă, prin dispoziţia 
Guvernului se creează comisia pentru dizolvarea administraţiei şi 
închiderea zonei libere. În componenţa comisiei intră reprezentanţii 
Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, 
Departamentului Vamal, ai administraţiei zonei libere şi autorităţilor 
administraţie publice locale. 

Administraţia zonei libere, cu 30 zile înainte de încetarea 
definitivă a funcţionării acesteia, aduce la cunoştinţa organelor 
vamale şi fiscale şi a autorităţilor administraţiei publice locale 
încetarea activităţii zonei libere şi revocarea de la întreprinderile 
respective a statutului de rezidenţi ai acestei zone. Administraţia 
zonei îşi încetează activitatea şi se dizolvă în termen de cel mult 30 de 
zile din data încetării definitive a funcţionării zonei libere. 

Odată cu expirarea termenului de funcţionare a zonei libere, 
posturile vamale de trecere se ridică, iar regimul de trecere a 
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frontierei acesteia se anulează. Guvernul devine succesor de drept al 
administraţiei zonei libere în ceea ce priveşte toate contractele şi 
obligaţiile ei patrimoniale. 

În legătură cu faptul că, pe de o parte, posturile vamale de 
trecere se ridică şi regimul de trecere a frontierei acesteia se anulează, 
iar, pe de altă parte, în conformitate cu garanţiile de stat, stabilite în 
legislaţia privind zonele libere, regimul fiscal şi vamal, precum şi 
facilităţile vamale, fiscale şi de altă natură, acordate rezidenţilor 
zonelor libere, se menţin integral pe parcursul a 10 ani după 
încetarea funcţionării zonei libere, apare inevitabil întrebarea: dacă 
rămân în vigoare restricţiile privind volumul de mărfuri (servicii), 
realizate pe teritoriul Republicii Moldova, din volumul total de 
mărfuri realizate timp de un an de fostul rezident (acea diferenţă de 
30% şi 70%, expusă mai sus)? Dacă da, atunci considerăm ca se 
încalcă principiul egalităţii în drepturi şi, respectiv, nu suntem în 
prezenţa principiului liberei concurenţe, deoarece fostul rezident al 
zonei libere are anumite facilităţi vamale, fiscale etc., care îi pot 
permite realizarea mărfurilor (serviciilor) la un preţ mult mai mic 
faţă de ceilalţi întreprinzători, care nu au fost rezidenţi ai zonei libere 
şi nu au aceste facilităţi. De aceea, suntem de părerea că atâta timp 
cât fostului rezident i se menţin integral facilităţile respective, aceste 
restricţii trebuie să rămână în vigoare. 

 
 

16.5. Facilităţile acordate activităţii rezidenţilor  
în zonele economice libere 

 
Regimul vamal. Pe teritoriul zonelor libere regimul vamal este 

asigurat de către serviciul vamal al Departamentului Vamal, a cărui 
activitate este coordonată sub aspect organizatoric cu administraţia 
zonei libere. 

În termen de o lună de la data intrării în vigoare a legii cu 
privire la crearea unei zone libere, Departamentul Vamal trebuie să 
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elaboreze regulamentul serviciului vamal din zona respectivă, 
mecanismul şi modul de asigurare tehnică a funcţionării acestuia, 
înaintând propuneri Guvernului privind numărul de personal şi 
finanţarea activităţii serviciului în cauză. 

După cum s-a menţionat anterior, hotarele zonelor libere sunt 
asimilate frontierelor vamale ale Republicii Moldova. Din acest 
considerent, pe teritoriul zonelor libere se stabileşte regimul de 
declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse şi 
scoase de pe acest teritoriu. Rezidenţii sunt obligaţi să declare 
mărfurile numai la serviciul vamal ce supraveghează activitatea zonei 
libere corespunzătoare.  

Trecerea frontierei zonei libere se efectuează prin intermediul 
posturilor de control şi vamal, care reprezintă nişte locuri special 
amenajate pentru efectuarea controlului asupra trecerii peste 
frontiera zonei libere a mijloacelor de transport, a mărfurilor, 
precum şi a persoanelor fizice.264 

Trecerea frontierei zonei libere în afara posturilor de control şi 
vamal este interzisă. 

Referitor la facilităţile vamale, trebuie menţionat că sunt scutite 
de drepturile de import şi export, cu excepţia taxei pentru procedurile 
vamale: 

a) mărfurile (serviciile) introduse în zona liberă de pe restul 
teritoriului vamal al R.Moldova; 

b) mărfurile (serviciile) importate în zona liberă din afara 
teritoriului vamal al Moldovei, precum şi de pe teritoriul 
altor zone libere; 

c) mărfurile (serviciile), inclusiv cele originare din zona 
liberă, exportate în afara teritoriului vamal al Republicii 
Moldova, precum şi pe teritoriul altor zone libere. 

                                                 
264 Vezi Regulamentul cu privire la modul de trecere a frontierei zonei economice 
libere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea şi 
abrogarea unor acte normative nr. 686 din 30.05.2002, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 71-73/773 din 06.06.2002 
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a) Se consideră originare din zona liberă mărfurile, produse 
integral sau prelucrate integral în această zonă, dacă: 
a) intervine schimbarea poziţiei mărfii (a codului de 

clasificare a mărfii) în nomenclatorul mărfurilor la 
nivelul unuia din primele patru semne sau 

b) costul mărfurilor declarate ce se exportă depăşeşte 
costul mărfurilor introduse în zona liberă din cauza 
creşterii cu peste 35 la sută a ponderii cheltuielilor 
proprii. 

Excepţie de la aceste facilităţi sunt autoturismele importate pe 
teritoriul zonei libere pentru necesităţile administraţiei şi 
rezidenţilor, care se impun conform legislaţiei.  

Sunt asimilate exportului livrările de mărfuri (servicii) în 
zonele libere de pe restul teritoriului vamal al R.Moldova, iar livrarea 
mărfurilor (serviciilor) din zona liberă pe restul teritoriului vamal al 
ţării sunt asimilate importului şi se reglementează în conformitate cu 
legislaţia. 

Se interzice introducerea pe teritoriul zonelor libere a mărfurilor 
şi altor obiecte în cazul în care comercializarea lor este interzisă de 
legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care 
Moldova este parte, precum şi în cazul în care acestea: 

a) prezintă pericol pentru alte mărfuri şi obiecte din zona 
liberă; 

b) pun în primejdie morala şi securitatea publică; 
c) nu corespund normelor şi regulilor ecologice şi sanitaro-

igienice prevăzute de legislaţie; 
d) nu corespund cerinţelor de calitate stabilite de legislaţie. 

Mărfurile (serviciile) aflate în zona liberă până la momentul 
traversării frontierelor ei au regim de circulaţie liberă şi se transmit 
de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale. 

Regimul fiscal. Controlul asupra respectării legislaţiei fiscale în 
cadrul zonelor libere îl exercită organele fiscale ale Republicii 
Moldova. Impozitul pe venitul rezidenţilor, obţinut de la livrarea 
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mărfurilor (serviciilor) din zona liberă, pe restul teritoriului vamal al 
ţării se percepe conform legislaţiei.  

Cu excepţiile prevăzute mai jos, faţă de activitatea zonelor 
libere se aplică legislaţia fiscală a R.Moldova. 

Astfel, impozitul pe venitul rezidenţilor, obţinut de la exportul 
mărfurilor (serviciilor) originare din zona liberă în afara teritoriului 
vamal al Republicii Moldova, se percepe în mărime de 50 la sută din 
cota stabilită. În celelalte cazuri, impozitul pe venitul de la activitatea 
rezidenţilor în zona liberă se stabileşte în proporţie de 75 la sută din 
cota stabilită în Moldova. 

Conform legislaţiei în vigoare, sunt scutiţi de plata impozitului 
pe venit: 

− rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale 
întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii 
zonei libere un capital echivalent cu, cel puţin, un milion 
de dolari S.U.A. – la exportul mărfurilor (serviciilor) 
originare din zona liberă în afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova pe o perioadă de 3 ani, iar 

− rezidenţi care au investit în fondurile fixe ale 
întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii 
zonei libere un capital echivalent cu cel puţin 5 milioane 
dolari S.U.A. – la exportul mărfurilor (serviciilor) 
originare din zona liberă în afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova pe o perioada de 5 ani. Dacă 
rezidenţii reduc cuantumul capitalului investit, atunci ei 
sunt privaţi de aceste facilităţi. 

În ceea ce priveşte plata accizelor, trebuie menţionat că se 
scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor, introduse în 
zona liberă din afara teritoriului vamal al R.Moldova din alte zone 
libere, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în 
afara teritoriului vamal al acesteia. Mărfurile supuse accizelor, scoase 
din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Moldovei, se supun 
accizelor.  
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În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, mărfurile 
(serviciile) livrate în zona liberă din afara teritoriului vamal al 
Republicii Moldova, precum şi mărfurile (serviciile) livrate din zona 
liberă în afara teritoriului vamal al ţării sunt impozitate la cota zero a 
taxei pe valoarea adăugată. De asemenea, livrările de mărfuri 
(servicii) în interiorul zonei libere, ca şi între rezidenţii diferitelor 
zone libere ale Republicii Moldova, nu sunt supuse accizelor şi se 
impozitează la cota zero a taxei pe valoarea adăugată. 

Spre deosebire de acestea, livrările de mărfuri şi servicii din 
zonele libere pe restul teritoriului vamal al R.Moldova se impun cu 
taxa pe valoarea adăugată, conform legislaţiei fiscale.  

Regimul valutar. Achitările în numerar pe teritoriul zonelor 
libere şi retribuirea muncii persoanelor care activează în zona liberă 
se efectuează în valuta naţională. 

Decontările prin virament între administraţie, rezidenţi şi 
agenţii economici ai Republicii Moldova se efectuează în 
conformitate cu legislaţia. 

Asupra tranzacţiilor de export-import efectuate de către 
rezidenţi cu subiecţi străini se extind cerinţele stipulate în legislaţie 
privind repatrierea valutei, fapt ce nu se extinde asupra tranzacţiilor 
dintre rezidenţi şi agenţii economici ai R.Moldova. 
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Tema 17. 
CONTRACTELE COMERCIALE 

 
1. Contractul de vânzare-cumpărare 
2. Contractul de mandat comercial 
3. Contractul de franchising 
4. Contractul de factoring 
5. Contractul de leasing 

 
 

17.1. Contractul de vânzare-cumpărare 
 
Contractul de vânzare-cumpărare reprezintă contractul cel 

mai des utilizat în afaceri. Marea majoritate a activităţilor de 
întreprinzător se află în strânsă legătură cu contractul de vânzare-
cumpărare. Astfel: 

− realizarea circulaţiei mărfurilor se efectuează pe calea 
unei vânzări-cumpărări comerciale;  

− întreprinderile de transport fac posibilă tocmai această 
circulaţie, după ce în prealabil a fost încheiat un contract 
de vânzare-cumpărare; 

− întreprinderile de asigurare garantează o realizare a 
echivalentului mărfurilor vândute, dacă au fost distruse 
în caz de forţă majoră; 

− întreprinderile de bancă finanţează prin intermediul de 
credit schimbul, punând la dispoziţie fondurile necesare 
cumpărătorului sau vânzătorului. 

Contractul de vânzare-cumpărare are o largă răspândire şi 
prezintă interes aproape în toate domeniile. Cum activitatea 
comercială se realizează nu numai direct, ci şi prin intermediari, 
contractul de vânzare-cumpărare comercială reprezintă actul juridic 
cel mai frecvent întâlnit, ca obiect al contractelor de intermediere: 
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contractul de mandat, contractul de comision şi contractul de 
consignaţie.  

Ceea ce îi conferă vânzării comerciale un caracter particular 
sunt elementele de ordin economic, care se răsfrâng într-un set de 
dispoziţii speciale, întrucât vânzarea-cumpărarea comercială 
constituie o verigă a producţiei şi schimbului de mărfuri fabricate, în 
drumul lor de la producător la consumator şi chiar în cadrul 
producţiei însăşi (procesul de aprovizionare). Vânzarea-cumpărarea 
comercială este asemănătoare vânzării-cumpărării civile. Într-adevăr, 
în ambele cazuri este vorba de un contract, prin intermediul căruia se 
transmite proprietatea unui lucru în schimbul unei preţ. Ceea ce 
deosebeşte vânzarea-cumpărarea comercială de cea civilă este funcţia 
economică a contractului, şi anume interpunerea în schimb a 
bunului.265 Această funcţie conferă vânzării-cumpărării un caracter 
comercial. 

Într-adevăr, cumpărătorul comercial cumpără mărfurile 
pentru a le revinde consumatorilor sau altor intermediari în procesul 
de schimb, sau industriaşilor pentru a le supune unor transformări în 
noi produse. 

Dacă contractul de vânzare-cumpărare se încheie între 
participanţii circuitului civil pentru satisfacerea necesităţilor 
personale, vânzarea-cumpărarea comercială se încheie în vederea 
exercitării activităţii de întreprinzător a participanţilor 
(întreprinzătorilor) la circuitul comercial.  

La momentul actual, Republica Moldova nu dispune de un 
Cod comercial, care ar evidenţia caracterele speciale ale contractului 
de vânzare-cumpărare comercială, de aceea este util a utiliza 
noţiunea dată de Codul civil al Republicii Moldova. Conform art. 753 
al acestuia prin contractul de vânzare-cumpărare o parte (vânzător) 
se obligă să predea un bun în proprietatea celelalte părţi 
(cumpărător), iar aceasta se obligă se preia bunurile şi să plătească 
preţul convenit. 

                                                 
265 Lupu Gh., Amititeloaie Al. Drept comercial. – Vol. II. – Iaşi, 1998. – P. 21 
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Din definiţia dată rezultă şi caracterele juridice ale contractului 
de vânzare-cumpărare comercial: caracterul sinalagmatic, cu titlul 
oneros, consensual, comutativ şi translativ de proprietate.  

Caracterul sinalagmatic presupune că contractul generează 
obligaţii în sarcina ambelor părţi, obligaţii ce sunt corelative: 
vânzătorul are obligaţia să transmită proprietatea bunului şi dreptul 
să primească preţul, iar cumpărătorul are obligaţia să plătească preţul 
şi dreptul de a primi bunul. 

Contractul este cu titlu oneros, ceea ce înseamnă că ambele 
părţi urmăresc obţinerea unor foloase patrimoniale. 

Contractul de vânzare-cumpărare este un contract comutativ, 
deoarece ambele părţi cunosc existenţa şi extinderea obligaţiilor, pe 
care le au încă din momentul încheierii contractului. 

Contractul de vânzare-cumpărare este consensual, fiind 
încheiat în mod valabil prin simplul acord de voinţă al părţilor. 

Contractul de vânzare-cumpărare este un contract translativ de 
proprietate. Aceasta presupune faptul că, odată fiind realizat acordul de 
voinţă a părţilor contractante, paralel cu predarea bunurilor, are loc şi 
transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător. 
Conform art. 321 al Codului civil al Republicii Moldova, dreptul de 
proprietate este transmis dobânditorului în momentul predării bunului 
mobil, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. În cazurile bunurilor 
imobile, dreptul de proprietate trece la cumpărător din momentul 
înscrierii acesteia în registrul bunurilor imobile. 

Riscul peirii fortuite sau deteriorării fortuite a bunului este 
transferat cumpărătorului în momentul în care vânzătorul şi-a 
executat obligaţiile contractuale privind punerea bunului la 
dispoziţia cumpărătorului. 

 Caracteristic contractului de vânzare-cumpărare comercială 
este transportarea bunului de la vânzător la cumpărător. În această 
situaţie, legea permite părţilor să stabilească prin acordul lor de 
voinţă locul predării bunului către cărăuş şi, respectiv, momentul 
transferului riscului către cumpărător. În acest caz, riscul trece la 
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cumpărător, după remiterea bunului cărăuşului, în locul stabilit de 
contract. 

Dacă părţile contractante nu decid asupra locului predării 
bunului, riscul va fi transferat cumpărătorului în momentul 
transmiterii bunului primului cărăuş pentru transportare.  

În cazul vânzării bunului pe parcurs (în special, prin 
transmiterea conosamentului sau unui alt act de dispoziţie asupra 
bunului), riscurile sunt transferate cumpărătorului în momentul 
încheierii contractului, dacă acesta nu prevede altceva. Dacă 
contractul va fi încheiat după predarea bunurilor, riscurile cunoscute 
vânzătorului sau a căror existenţă nu putea să n-o cunoască la 
încheierea contractului, rămân ale vânzătorului. În situaţia vânzării 
bunurilor determinate generic, riscul trece la cumpărător numai 
după individualizarea bunurilor. Individualizarea se face prin 
predarea bunului vândut cumpărătorului, dar nu se confundă cu 
aceasta, deoarece individualizarea presupune şi alte metode care 
asigură identificarea bunului, cum este etichitarea coletelor, 
numărarea, cântărirea etc.  

Condiţiile de valabilitate a contractului de vânzare-
cumpărare comercială 

Pentru a fi valabil încheiat, contractul de vânzare-cumpărare 
comercială trebuie să îndeplinească anumite condiţii: 
consimţimântul, capacitatea, obiectul, cauza, forma. 

Consimţământul presupune manifestarea exterioară de voinţă 
a persoanei de a încheia un act juridic. 

Condiţiile în care trebuie să se manifeste voinţa părţilor 
pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare comercială 
sunt cele prevăzute de lege pentru oricare contract, ceea ce 
scuteşte de analiza lor.266  

Capacitatea juridică civilă este una din condiţiile esenţiale 
stipulate de lege pentru valabilitatea oricărui contract. Prin ea se 

                                                 
266 A se vedea Chibac Gh., Băieşu A., Rotari Al. etc. Drept civil. Contracte speciale. – 
Vol. III. – Chişinău, 2005. – P. 21 
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înţelege aptitudinea persoanei fizice sau juridice de a fi subiect al 
raporturilor juridice civile şi de a încheia acte juridice civile, 
urmărind scopul de a deveni titular de drepturi şi obligaţii civile. 

Cauza constituie, de asemenea, o condiţie esenţială a 
contractului de vânzare-cumpărare comercială. Conform art. 207, 
alin. 1, Codul civil, actul juridic încheiat fără cauză ori fondat pe o 
cauză falsă sau ilicită nu poate avea nici un efect. Pornind de la 
prevederile legale, cauza trebuie să corespundă următoarelor condiţii, 
şi anume: să existe; să fie reală; să fie licită.267 

Potrivit regulilor generale, contractul de vânzare-cumpărare 
comercială se încheie în formă scrisă. În cazul în care obiectul 
contractului de vânzare-cumpărare comercială constituie bunuri 
imobile, el urmează să fie înregistrat în modul stabilit de lege.  

 Părţile contractului de vânzare – cumpărare comercială sunt 
vânzătorul şi cumpărătorul. În calitate de părţi ale contractului apar 
de cele mai dese ori persoanele fizice şi juridice, care practică 
activitatea de întreprinzător. Părţile trebuie să întrunească unele 
cerinţe legale, şi anume să aibă capacitatea de a contracta, să fie 
titulari ai dreptului de proprietate sau ai unui drept real în privinţa 
bunului. Capacitatea de a contracta este partea componentă a 
capacităţii juridice, civile, constând în aptitudinea persoanei de a 
încheia personal sau prin reprezentant contracte civile. În materia 
vânzării-cumpărării comerciale, capacitatea este regulă, iar 
incapacitatea – strictă interpretare, operând numai în cazurile 
prevăzute de lege. Există incapacităţi speciale privind încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, în general, şi interdicţii speciale 
privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare comercială. 
Incapacităţile speciale de încheiere a contractului de vânzare-
cumpărare, instituite de Codul civil în scopul protejării unor interese, 
sunt de fapt interdicţii sau prohibiţii de a vinde ori de a cumpăra. De 
exemplu: interdicţie de încheiere a contractului între tutore, curator, 
soţul şi rudele acestora până la gradul IV, cu minorul aflat sub tutelă 

                                                 
267 A se vedea Toader C. Drept civil. Contracte speciale. – Bucureşti, 2003. – P. 56 
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sau curatelă, al. 3, art. 43, Codul civil al R.M.; interdicţia cumpărării 
de către mandatari a bunurilor pe care au fost împuterniciţi să le 
vândă (art. 251, Cod civil al RM); interdicţia cumpărării drepturilor 
litigioase adresate judecătorilor, avocaţilor, notarilor, procurorilor, 
executorilor judecătoreşti (art. 801, Codul civil al RM). 

Potrivit regulii generale, vânzătorul trebuie să fie proprietarul 
bunului sau să deţină un drept real, care permite înstrăinarea lui. 
Astfel de împuterniciri au titularii dreptului de gestiune economică 
(întreprinderile de stat şi cele municipale), care au dreptul de a 
dispune de bunurile atribuite în limitele stabilite de lege. În unele 
cazuri, calitatea de vânzător, conform legii, o pot avea şi alte persoane 
decât titularii dreptului de proprietate, de exemplu, în cazul vânzării 
unui bun în temeiul unui contract de comision, calitatea de vânzător 
o are nu proprietarul, ci comisionarul. Managerul fiduciar, de 
asemenea, are dreptul să încheie contracte de vânzare-cumpărare din 
nume propriu în privinţa patrimoniului pe care l-a primit în 
administrarea fiduciară. 

Obiectul contractului de vânzare-cumpărare comercială nu 
poate fi decât un bun mobil corporal sau incorporal, lucruri prezente 
şi viitoare, lucruri determinate sau determinabile. Oricare ar fi lucrul 
vândut, pentru a fi considerat obiect al contractului de vânzare-
cumpărare comercială trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
să se afle în circuitul civil; să existe în momentul încheierii 
contractului ori să poată exista în viitor; să fie determinat sau 
determinabil; să fie proprietatea vânzătorului.  

Bunul în circuitul civil. Nu pot constitui obiect al contractului 
de vânzare-cumpărare bunurile inalienabile, care fac parte din 
domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 
(bunurile – proprietate exclusivă a statului).  

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 
comunicaţie, precum şi alte bunuri stabilite de lege, care sunt în 
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proprietatea exclusivă al statului. În schimb, bunurile din domeniul 
privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale sunt supuse 
dispoziţiilor de drept comun, putând fi înstrăinate în mod liber, dacă 
legea specială nu prevede altceva. 

Pentru unele categorii de bunuri aflate în circuitul civil 
(armele, muniţiile), din motive de ordine publică, legea prevede că 
acestea pot fi vândute sau cumpărate cu respectarea unor condiţii 
prevăzute de lege. 

Existenţa bunului. Pentru a fi obiect al contractului de 
vânzare-cumpărare, bunul trebuie să existe în momentul încheierii 
contractului sau să poată exista în viitor. În cazul în care bunul nu 
există şi nu poate exista în viitor, obiectul vânzării este imposibil şi 
contractul este lovit de nulitate.  

În materie comercială, contractele se încheie, în multe cazuri, 
mai înainte ca bunul vândut să existe (el abia urmând a fi fabricat, 
recoltat).  

Bunul să fie determinat sau determinabil. Această condiţie 
priveşte stabilirea în contract a elementelor care permit concretizarea 
obiectului obligaţiei vânzătorului, indiferent de natura bunului. 
Bunul este determinat în cazul în care în contract au fost prevăzute 
elementele care permit stabilirea bunului chiar în momentul 
contractului. În contract se precizează elementele care 
individualizează lucrul sau care arată genul, cantitatea şi calitatea 
bunului. Bunul este determinabil, când în contract se prevăd numai 
elementele cu ajutorul cărora se va determina în viitor bunul care 
face obiectul obligaţii vânzătorului (de exemplu, cantitatea unui 
produs ce va recolta de pe terenul vânzătorului). 

Preţul. Pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, 
părţile trebuie să cadă de acord nu numai asupra bunului vândut, ci 
şi asupra preţului, care este obiectul prestaţiei cumpărătorului (fiind 
suma de bani pe care cumpărătorul o dă vânzătorului în schimbul 
bunului). Pentru validarea contractului de vânzare-cumpărare se cere 
ca preţul să îndeplinească următoarele condiţii: să fie stabilit în bani; 
să fie determinat sau determinabil; să fie real. 
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Preţul să fie stabilit în bani. Stabilirea preţului în bani este de 
esenţa contractului de vânzare-cumpărare. Dacă preţul nu constă 
într-o sumă de bani, ci într-un alt bun sau prestaţie, contractul 
încheiat nu este contract de vânzare-cumpărare, ci este un contract 
de schimb.  

Preţul să fi determinat sau determinabil. Această condiţie se 
referă la stabilirea prin contract a elementelor, care permit 
concretizarea obiectului, obligaţia cumpărătorului.  

Preţul este determinat, când în contract s-a precizat la concret 
suma de bani datorată pentru bunul vândut.  

Preţul este determinabil, în cazul în care în contract s-a 
prevăzut anumite elemente, cu ajutorul cărora se va stabili în viitor 
cuantumul preţului. 

Legislaţia în vigoare, şi anume art. 756, Codul civil al R.M., 
prevede modalitatea de determinare a preţului în cazul în care în 
contractul de vânzare-cumpărare, încheiat între comercianţi, preţul 
bunului nu este determinat în mod expres sau implicit printr-o 
dispoziţie care permite determinarea lui. Astfel, se va considera că 
părţile s-au referit tacit la preţul practicat în mod obişnuit în 
momentul încheierii contractului în ramura comercială respectivă 
pentru aceleaşi bunuri vândute în împrejurări comparabile. În cazul 
în care contracte similare nu există, se va considera, în lipsa unor 
prevederi contrare, că părţile s-au referit în mod tăcit la un preţ 
practicat la data predării bunurilor. 

Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului de vânzare-
cumpărare comercială 

Obligaţiile vânzătorului 
Obligaţia vânzătorului de a transmite bunul. Contractul de 

vânzare-cumpărare este un contract translativ de proprietate. În 
temeiul contractului încheiat, dreptul de proprietate asupra bunului 
se transmite de la vânzător la cumpărător. Această obligaţie de bază a 
vânzătorului rezultă din definiţia legală a contractului de vânzare-
cumpărare, prevăzută în Codul civil al R.M.  
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Obligaţia de predare a bunurilor este aplicabilă tuturor 
vânzărilor, indiferent de obiectul lor: bunuri certe şi determinate, 
bunuri de gen, bunuri viitoare. Respectiva obligaţie include un şir de 
condiţii, şi anume:  

− predarea în termen a bunului împreună cu documentele 
de însoţire a acestuia;  

− obligaţia de expediere a bunului; 
− obligaţia de a transmite bunurile fără vicii; 
− obligaţia de a-l garanta pe cumpărător împotriva 

evicţiunii; 
− obligaţia de a transmite bunul în cantitatea stabilită în 

contract; 
− obligaţia de a transmite bunul, cu respectarea condiţiilor 

cu privire la asortiment, completivitate, garnitură sau 
ambalaj; 

− obligaţia vânzătorului de conservare a bunului vândut. 
Obligaţia de predare în termen a bunului împreună cu 

documentele de însoţire a acestuia. Bunul vândut trebuie predat la 
termenul convenit de către părţile contractante. Dacă în contractul 
de vânzare-cumpărare comercială nu s-a stabilit termenul predării 
bunului, vânzătorul trebuie să predea bunul. Vânzătorul trebuie să 
predea bunul la data care poate fi dedusă din contract. Dacă părţile 
nu au convenit în contract asupra termenului de predare a bunului şi 
dacă acesta nu poate fi dedus din contract, vânzătorul trebuie să 
predea bunul într-un termen rezonabil, calculat de la data încheierii 
contractului. Predarea bunului, care face obiectul contractului de 
vânzare-cumpărare comercială, poate fi o predare reală sau una 
simbolică. Predarea reală se efectuează prin transferarea posesiei 
materiale a bunului. Predarea consensuală are loc în acele cazuri, în 
care predarea materială nu poate interveni. Este cazul fructelor 
neculese sau atunci când cumpărătorul are deja posesia bunului cu 
un alt titlu: depozit, sechestru. Odată cu predarea bunurilor, 
vânzătorul este obligat să remită documentele referitoare la bun, cum 
ar fi: documentele necesare pentru plata bunului (facturi); 
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documentele de transport (scrisoare de trăsură); certificat de calitate; 
poliţă de asigurare; documentaţie tehnică (scheme, instrucţiuni). 
Lista documentelor referitoare la bun, de cele mai dese ori, este 
prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare. Legislaţia în vigoare 
prevede posibilitatea de încheiere a contractului de vânzare-
cumpărare cu clauze de executare strict la data stabilită. Conform art. 
757 al Codului civil al R.M., contractul de vânzare-cumpărare se 
consideră încheiat de clauze de executare strict la data stabilită, dacă 
din contract rezultă clar că la încălcarea acestui termen cumpărătorul 
pierde interesul faţă de executarea contractului. În prezenţa acestui 
contract, vânzătorul nu poate executa contractul înainte de termen 
sau după expirarea lui, fără acordul cumpărătorului, deoarece acesta 
este esenţial în acest contract (de exemplu: realizarea cozonacilor în 
perioada sărbătorilor de Paşti)  

Obligaţia de expediere a bunului. Dacă în contractul de 
vânzare-cumpărare a fost prevăzut expedierea bunului de către 
vânzător către cumpărător, atunci vânzătorul trebuie să încheie 
contractele necesare, pentru ca transportul să fie efectuat până la 
locul prevăzut, cu vehicule adecvate circumstanţelor şi în condiţiile 
obişnuite pentru un astfel de transport.  

Obligaţia de a transmite bunuri fără vicii. Vânzătorul este 
obligat să predea bunul fără vicii materiale. Drept vicii materiale 
pot servi situaţia în care bunul ce urmează a fi predat este înlocuit 
cu altul sau este predat într-o cantitate mai mică decât cea 
convenită. Este fără vicii materiale, bunul care, la transferarea 
riscurilor, are caracteristicile convenite. Conform art. 764, Cod civil 
al R.M., nr. 1107/2002, vânzătorul este obligat să predea bunul fără 
vicii de natură juridică, cu excepţia cazului în care cumpărătorul a 
consimţit să încheie contractul, cunoscând drepturile terţului 
asupra bunului. În acest caz, se are în vedere situaţia în care 
bunurile vândute anterior au fost gajate, date în locaţiune ori când 
asupra lor s-a instituit un drept de servitute. Se consideră viciu de 
natură juridică şi situaţia în care în registrul bunurilor imobile este 
înscris un drept inexistent.  
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Obligaţia de a-l garanta pe cumpărător împotriva evicţiunii. 
Conform art. 766, Cod civil al R.M., nr. 1107/2002, dacă un terţ, în 
temeiul dreptului său asupra unui bun apărut înainte de încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, intentează o acţiune de evicţiune 
împotriva cumpărătorului, acesta din urmă este obligat să atragă în 
calitate de copârât pe vânzător şi poate opune terţului toate excepţiile 
pe care le-ar fi putut opune vânzătorului. Neatragerea vânzătorului 
în calitate de copârât îl eliberează pe acesta de răspundere faţă de 
cumpărător, dacă va dovedi ca atragerea sa ar fi prevenit evicţiunea 
cumpărătorului. 

 Prin evicţiune se înţelege pierderea dreptului de proprietate 
asupra bunului total sau în parte, ori tulburarea cumpărătorului în 
exercitarea dreptului de proprietate, rezultând din valorificarea de 
către un terţ a unui drept asupra lucrului vândut, drept care exclude 
dreptul dobândit de cumpărător în temeiul contractului de vânzare-
cumpărare.  

Vânzătorul răspunde pentru evicţiune, dacă sunt îndeplinite 
comutativ următoarele condiţii: fapta unei terţe persoanei să fie o 
tulburare de drept; cauza evicţiunii să fie anterioară vânzării sau să 
nu fie cunoscută de cumpărător. 

Fapta terţei persoane să fie o tulburare de drept. Există 
tulburare de drept ori de câte ori terţa persoană revendică de la 
cumpărător bunul vândut considerând că are un drept legitim asupra 
lui. Dacă există tulburare de facto, vânzătorul nu va răspunde. Terţa 
persoana poate invoca că are dreptul asupra bunului vândut, fie un 
drept real (respectiv drept de proprietate, uzufruct, servitute), fie un 
drept de creanţă (de exemplu: în cazul locaţiunii). Dacă tulburarea de 
drept provine chiar de la vânzător garanţia pentru evicţiune nu 
ajunge niciodată să funcţioneze, întrucât juridic nu este posibil ca 
acela chemat să garanteze pentru evicţiune, tot el să ajungă şi să 
evingă vreodată; într-adevăr, atunci când vânzătorul tinde a evinge, 
cumpărătorul trebuie să invoce excepţia de garanţie, paralizându-i 
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astfel acţiunea.268 În orice caz, garanţia pentru evicţiune nu 
funcţionează, dacă tulburarea este numai eventuală, şi nu actuală.  

Cauza evicţiunii să fie anterioară vânzării. Vânzătorul răspunde 
faţă de cumpărător, dacă evicţiunea are o cauză anterioară vânzării. 
Dacă cauza evicţiunii este ulterioară, cumpărătorul, în calitate de 
proprietar, se poate apăra singur, cu excepţia cazului când evicţiunea 
ulterioară provine din fapta proprie a vânzătorului (de exemplu, 
vânzătorul vinde a doua oară acelaşi bun unei alte persoane).  

Cauza evicţiunii să nu fie cunoscută de cumpărător. Dacă 
cumpărătorul a cunoscut că bunul procurat este grevat cu drepturi 
ale terţelor persoane, atunci vânzătorul nu va răspunde pentru 
evicţiune. În situaţia dată, cumpărătorul a luat cunoştinţă cu 
pericolul evicţiunii, ceea ce presupune că el a acceptat riscul şi 
problema răspunderii vânzătorului nu se pune. Sarcina probei 
aparţine vânzătorului. 

 Evicţiunea poate fi totală sau parţială. În cazul evicţiunii 
totale, vânzătorul trebuie să restituie cumpărătorului preţul primit de 
la acesta, chiar dacă valoarea bunului s-a micşorat în urma cazului 
fortuit sau din vina cumpărătorului. Dacă evicţiunea este parţială, 
cumpărătorul pierde o fracţiune din bunul cumpărat sau o cotă 
ideală din dreptul de proprietate. În cazul în care intervine evicţiunea 
parţială, cumpărătorul are dreptul de a alege, care constă fie în 
rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare, fie în menţinerea 
contractului, dar cu obligarea vânzătorului la plata de despăgubiri. 

 Obligaţia de a transmite bunul în cantitatea stabilită în 
contract. Vânzătorul este obligat să transmită bunul în cantitatea 
stabilită în contractul de vânzare-cumpărare comercială. 
Cumpărătorul este în drept să refuze recepţionarea bunului, dacă 
vânzătorul predă o cantitate mai mică decât cea prevăzută în 
contract. Dacă cumpărătorul va accepta primirea bunului în cantitate 
mai mică, el va plăti proporţional cu preţul contractual. În situaţia în 
care cumpărătorului i se predă o cantitate mai mare decât cea 
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prevăzută în contract, el este în drept să o preia într-o astfel de 
cantitate, fiind obligat să plătească proporţional preţului stabilit în 
contract sau să preia numai cantitatea prevăzută în contract, iar 
surplusul să-l restituie din contul vânzătorului. 

Dacă în contractul de vânzare comercială nu este stabilită 
cantitatea bunului sau modul de determinare a acesteia de către 
părţile contractante, contractul este nul. 

Obligaţia de a transmite bunul, cu respectarea condiţiilor cu 
privire la asortiment, completivitate, garnitură sau ambalaj. Cadrul 
normativ al Republicii Moldova prevede că vânzătorul este obligat să 
transmită bunul în asortimentul stipulat în contract, iar în lipsa lui – 
în asortimentul ce corespunde necesităţilor cumpărătorului, dacă 
vânzătorul le cunoştea la data încheierii contractului, sau să refuze 
executarea lui. În cazul predării bunurilor într-un asortiment care nu 
corespunde contractului, cumpărătorul este în drept să nu le 
primească şi să nu plătească preţul, iar dacă acesta este plătit, să ceară 
restituirea sumei plătite. Dacă cumpărătorul primeşte bunuri 
nestipulate în contract, atunci va achita costul lor, la preţul convenit 
cu vânzătorul.  

Vânzătorul este obligat să transmită cumpărătorului bunul, 
conform contractului de vânzare-cumpărare, în completivitatea 
asortimentului. Dacă completivitatea asortimentului în contractul de 
vânzare-cumpărare nu este stabilită, atunci vânzătorul este obligat să 
transmită cumpărătorului bunuri în completivitatea determinată de 
uzanţele circuitului de afaceri sau de alte cerinţe înaintate tradiţional. 
Prin completivitatea bunului înţelegem totalitatea detaliilor, pieselor 
şi altor elemente separate, componente ale bunului, care formează un 
tot întreg utilizat după destinaţia unică.269 

Dacă vânzătorul este obligat să transmită cumpărătorului o 
garnitură completă, obligaţia se va considera executată la data 
predării tuturor obiectelor din garnitură. Dacă garnitura este 
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rev., şi compl. – Chişinău, 2002, pag. 18  
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incompletă, cumpărătorul este în drept să ceară completarea 
bunurilor într-un termen rezonabil sau reducerea termenului de 
cumpărare. Nerespectarea termenului rezonabil, înaintat de 
cumpărător, privind completarea bunurilor îi acordă ultimului 
dreptul la schimbarea bunurilor incomplete pe bunuri complete sau 
la restituirea sumelor plătite pentru bun.  

O altă obligaţie a vânzătorului este de a preda cumpărătorului 
bunurile ambalate, cu excepţia bunurilor care după caracterul lor nu 
necesită ambalarea. Dacă contractul nu stabileşte cerinţe faţă de 
ambalaj, bunul trebuie ambalat în mod obişnuit pentru acest tip de 
bunuri, iar în cazul lipsei de uzanţe, urmează să fie ambalate într-un 
ambalaj care să asigure integritatea lor, în condiţii obişnuite de 
păstrare şi transportare. Nerespectarea condiţiei de ambalare îi acordă 
cumpărătorului dreptul de a cere ambalarea bunului de către vânzător, 
dacă din esenţa obligaţiei sau caracterul bunului nu rezultă altfel. 

Obligaţia vânzătorului de conservare a bunului vândut. Dacă 
cumpărătorul întârzie să preia bunul predat sau nu plăteşte preţul 
atunci când plata preţului şi predarea trebuie să se facă simultan, 
vânzătorul este în drept să ia măsuri în funcţie de împrejurări, pentru 
a conserva bunul aflat în posesiunea sa sau sub controlul său. El este 
îndreptăţit să reţină bunurile atâta timp până când va obţine de la 
cumpărător plata cheltuielilor sale rezonabile. Bunurile susceptibile 
de pieire, alterare sau deteriorare rapidă pot fi vândute de către 
vânzător, urmând să remită celeilalte părţi suma încasată, având 
dreptul de a reţine cheltuieli rezonabile pentru conservare şi vânzare. 

Obligaţiile cumpărătorului.  
Contractul de vânzare-cumpărare, fiind un contract bilateral, 

generează obligaţii şi în sarcina cumpărătorului. Principalele obligaţii 
ale cumpărătorului sunt următoarele: de plată a preţului; de primire a 
bunului cumpărat şi de verificare a calităţii acestuia şi de suportare a 
cheltuielilor vânzării.  

Obligaţia de plată a preţului. Plata preţului se face la locul şi 
momentul în care se face predarea bunului, dacă în contractul de 
vânzare-cumpărare nu s-a prevăzut altfel. Preţul bunului este stipulat 
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în contractul de vânzare-cumpărare; dacă preţul nu este indicat în 
contract, se consideră că părţile s-au referit tacit la preţul practicat în 
mod obişnuit, în momentul încheierii contractului în ramura 
comercială respectivă, pentru aceleaşi bunuri, în împrejurări 
comparabile. Plata preţului se face integral, potrivit principiului 
indivizibilităţii plăţii.  

Plata preţului se poate face în rate, dar în acest caz aceasta este 
o prestaţie unică, plata în rate fiind o modalitate de executare, deci 
nu este o vânzare succesivă. Astfel, termenul de prescripţie pentru 
plata preţului începe de la data stabilită în contract pentru plata 
ultimei rate şi pentru ratele neplătite anterior. Cumpărătorul poate 
face plata şi anticipat. Dacă cumpărătorul nu plăteşte, atunci 
vânzătorul poate cere obligarea cumpărătorului la executarea în 
natură a obligaţiei, ceea ce este întotdeauna posibilă, deoarece are ca 
obiect o sumă de bani sau rezilierea contractului. 

Preluarea bunului cumpărat şi verificarea calităţii acestuia. Pe 
lângă obligaţia de a plăti preţul, cumpărătorul are şi obligaţia de a lua 
în primire bunul vândut. Această obligaţie este corelată cu obligaţia 
vânzătorului de a preda bunul. Anume prin neexecutarea acestor 
două obligaţii, de a preda şi de a lua în primire bunul, se asigură 
realizarea uneia dintre finalităţile contractului, şi anume acea de 
punere a bunului în stăpânirea de drept şi de fapt a cumpărătorului. 
Dacă în contractul de vânzare-cumpărare nu-a fost stabilit un termen 
de către părţi, preluarea bunului se face potrivit principiilor generale, 
imediat după realizarea acordului de voinţă sau la cererea 
vânzătorului.  

Cumpărătorul trebuie să verifice sau să pună pe cineva să 
verifice bunul într-un termen atât de scurt cât permit împrejurările. 
Cumpărătorul va efectua verificarea bunului conform cantităţii şi 
calităţii de sine stătător. Verificarea se va efectua în conformitate cu 
datele indicate în marcaj, în documentele de însoţire şi cele de 
transport, care confirmă cantitatea şi calitatea mărfii livrate conform 
condiţiilor contractului. În cazul depistării unor vicii, cumpărătorul 
este obligat să-l informeze neîntârziat pe vânzător, pentru ca 
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reprezentatul acestuia să participe la întocmirea actului bilateral. 
Cumpărătorul poate efectua constatarea existenţei viciului unilateral, 
dacă vânzătorul a consfinţit acest fapt. Este posibilă efectuarea 
verificării cantităţii bunului cu participarea unui expert al unei 
organizaţii specializate în acest domeniu sau a unui organ al 
controlului de stat, dacă la solicitarea cumpărătorului, reprezentantul 
vânzătorului în termenele stabilite nu se va prezenta. 

Cumpărătorul pierde dreptul de a invoca viciul, dacă nu va 
comunica vânzătorului într-un termen rezonabil din momentul în 
care a constatat sau trebuia să constate viciul şi tipul lui, cu excepţia 
cazului în care vânzătorul a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul. 

Părţile pot stabili prin contract un termen în care 
cumpărătorul trebuie să-l informeze despre viciile constatate. Dacă 
cumpărătorul a primit bunurile, dar din motive obiective 
(descoperirea unui viciu, necorespunderea calităţii etc.) doreşte să le 
restituie, el are obligaţia de a conserva bunurile. Cumpărătorul este 
îndreptăţit să reţină bunul până la momentul în care vânzătorul îi 
plăteşte cheltuielile rezonabile, în legătură cu conservarea lui.  

Plata cheltuielilor de vânzare. Conform art.754 al Codului 
Civil al R.M., nr. 1107/2002, cumpărătorul este obligat să suporte 
toate cheltuielile legate de primirea şi transportarea bunului mobil 
din locul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în alt loc, 
dacă contractul nu prevede altfel. Cadrul normativ al Republicii 
Moldova prevede, de asemenea, că în cazul în care contractul de 
vânzare-cumpărare a unui bun mobil trebuie autentificat şi 
înregistrat, cumpărătorul suportă costul autentificării notariale, al 
înscrierii în registrul public respectiv şi al transferului proprietăţii. 
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17.2. Contractul de mandat comercial 

 
Orice activitate comercială presupune existenţa şi desfăşurarea 

unor activităţi auxiliare, care implică participarea la viaţa comercială 
şi a altor persoane, în afară de titularul comerţului, persoane cu care 
acesta intră în diferite raporturi juridice de specialitate. 

Categoriile de persoane care participă ca auxiliari la activitatea 
societăţilor comerciale pot fi grupate în 3 categorii:270 

− salariaţii (muncitorii, funcţionarii etc., care sunt legaţi de 
patron printr-un contract de muncă sau prestări de 
servicii); 

− persoanele care au ca atribuţii situaţii independente de 
intermediere, cum sunt comisionarii sau mandatarii fără 
reprezentare; 

− auxiliarii, legaţi de patronul comerciant cu societatea 
comercială printr-un contract de mandat cu sau fără 
reprezentare, deseori combinat cu un contract de 
prestări servicii; 

Având în vedere rolul important al acestor auxiliari, Codul 
civil al R.M. reglementează activitatea acestora.  

Conform art. 1030, Codul civil al R.M., nr. 1107/2002, prin 
contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă 
parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice, iar 
aceasta prin acceptarea mandatului se obligă să acţioneze în numele 
şi pe contul mandantului. Ca structură mandatul comercial se 
aseamănă cu mandatul civil, motiv pentru care îi sunt aplicabile 
principiile generale referitoare la mandatul civil, dar mandatul 
comercial are o funcţie deosebită – de a mijloci afacerile comerciale, 
ceea ce reclamă existenţa unor norme specifice, care să facă mandatul 
apt exigenţelor activităţii comerciale. Contractul de mandat 
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P. 320 
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comercial este un contract consensual, sinalagmatic şi cu titlul 
oneros. Contractul de mandat comercial dispune de unele 
particularităţi, care îl deosebesc de mandat civil, şi anume: 

− mandatul comercial este un contract cu titlul oneros, pe 
când cel civil se prezumă a fi gratuit; 

− mandatul comercial are ca obiect încheierea actelor 
juridice comerciale, care sunt de întreprinzător pentru 
mandant; 

− mandatul comercial conferă mandatarului o mai mare 
libertate de acţiune şi independenţă şi puteri mai mari 
decât un mandat civil, de exemplu – mandatarul poate 
îndeplini toate operaţiunile necesare comerţului. 

Părţile contractului de mandat sunt mandantul şi 
mandatarul. Codul civil al R.M., nr. 1107/2002 prevede mandatul 
profesional (mandatul comercial), care este cu titlul oneros. În 
calitate de mandatari profesionali pot apărea persoanele fizice sau 
juridice speciale, activitatea de reprezentare la încheierea de acte 
juridice care constituie îndeletnicirea acestora.  

Mandatarul profesionist trebuie să dispună de documente, care 
oferă dreptul de a participa la raporturi juridice cu terţii, într-o atare 
calitate. Pentru a fi valabil, contractul de mandat trebuie să răspundă 
următoarelor condiţii: consimţământul, capacitatea şi cauza.  

Contractul de mandat comercial generează anumite obligaţii şi 
drepturi în sarcina părţilor contractante.  

Mandatarul este obligat: să execute mandatul (adică să încheie 
actele juridice cu care a fost împuternicit de mandant); să acţioneze 
în interesul mandantului cu prudenţă şi diligenţă, să execute personal 
mandatul, dacă nu i se permite transmiterea mandatului către un 
terţ; să-şi îndeplinească obligaţiile cu bună-credinţă şi diligenţa unui 
bun proprietar; să aducă la cunoştinţa terţului cu care încheie actul 
împuternicirea în temeiul căreia acţionează; să remită necondiţionat 
mandantului tot ce a primit de la acesta în vederea executării 
mandatului şi nu a utilizat în acest scop; să nu divulge informaţia 
care i-a devenit cunoscută în cadrul activităţii sale, dacă mandantul 
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are un interes justificat în păstrarea secretului; să înştiinţeze pe 
mandant despre executarea mandatului. 

Pe lângă obligaţii, mandatarul dispune de următoarele 
drepturi: să transmită executarea mandatului către un terţ, în cazul 
în care o cer interesele mandatului; să reţină din sumele pe care 
trebuie să le remită mandantului ceea ce mandantul îi datorează 
pentru executarea mandatului. 

Obligaţiile mandantului sunt următoarele: să pună la 
dispoziţia mandatarului mijloacele pentru executarea mandatului; să 
plătească mandatarului remuneraţia datorată pentru executarea 
mandatului; la cererea mandatarului, să plătească un avans pentru 
cheltuielile necesare executării mandatului; să plătească şi să restituie 
cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului; să 
repare prejudiciul produs fără vina sa, pe care mandatarul l-a suferit 
în executarea mandatului, dacă acesta este rezultatul unui pericol 
legat de obligaţia contractuală. 

Prin executarea mandatului se creează raporturi juridice 
directe între mandant şi terţi. Mandatul comercial poate înceta prin 
revocarea mandatarului de către mandant, prin renunţarea 
mandatarului la mandat, prin decesul mandatarului, prin 
insolvabilitatea mandantului sau mandatarului. 

 
 

17.3. Contractul de franchising 
 
Contractul de franchising constă în acordarea de către un 

comerciant-producător (franchiser) a dreptului de a vinde anumite 
bunuri sau de a presta anumite servicii, precum şi de a beneficia de 
marca, renumele, know-how-ul şi asistenţa sa unui comerciant 
(franchisee), în schimbul unui preţ constând într-o sumă de bani 
iniţială şi o redevenţă periodică numită franchisee. 

Contractul de franchising este o metodă de a realiza afaceri 
(producere sau comercializare într-un anumit teritoriu) de mărfuri 
sau servicii lansate anterior cu succes în alte zone. Franchising-ul are 
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ca obiect acordarea unei concesiuni, prin care franchisee-ul primeşte 
de la franchiser dreptul de a se angaja în producerea, ofertarea, 
vânzarea sau distribuirea unor bunuri sau servicii conform unui 
anumit plan general de marketing elaborat de franchiser. 
Franchising-ul reprezintă o totalitate de raporturi de arendă, leasing, 
vânzare-cumpărare, antrepriză, de reprezentanţă, o întreprindere 
mixtă, o întreprindere cu investiţii străină. 

La momentul actual contractul de franchising este una din cele 
mai moderne metode contemporane de a face afaceri pe baza 
colaborării permanente dintre deţinătorul de licenţă sau depozitarul 
unei experienţe avansate într-un domeniu dat şi cel ce primeşte 
dreptul de concesiune, care îşi asumă obligaţiile legale de difuzare din 
teritoriu. 

Franchising-ul presupune crearea de către franchiser a unei 
reţele de întreprinderi, atât în interiorul ţării resortisantul căreia este 
el, cât şi peste hotare ei, presupunând un şir de afaceri omogene 
legate prin imagine, managementul şi marketingul propriu. 
Franchiserul transmite experienţa sa franchisee-ului, îl instruieşte, îi 
pune la dispoziţie sistemul de know-how, inclusiv metodele secrete 
comerciale, îi asigură accesul la sistemele de publicitate, la reţelele de 
aprovizionare şi desfacere, îl asistă oriunde este necesar pentru 
asigurarea succesului. 

Aplicarea franchisingului în raporturi comerciale prezintă 
avantaje reciproce pentru ambele părţi contractante. Franchiserul 
pătrunde pe pieţele externe, fără eforturi investiţionale şi în condiţii 
de eficienţă, având posibilitatea de reinvestire şi de diversificare a 
activităţii de export.  

Contractul de franchising este un contract consensual, 
sinalagmatic, cu titlul oneros şi cu executare succesivă.  

Contractul de franchising oferă părţilor contractante un şir de 
drepturi şi obligaţii. 

Obligaţiile franchiserului sunt următoarele: să pună la 
dispoziţia franchiseelui o totalitate de bunuri incorporabile de 
drepturi, mărci de producţie, modele, aranjamente, decoraţii, de 
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concepte asupra aprovizionării desfacerii şi organizării, precum şi 
alte date sau cunoştinţe utile promovării vânzărilor; să protejeze 
programul comun de prestare a franchizei împotriva intervenţiilor 
unor terţi; să-l perfecţioneze pe parcurs şi să sprijine franchiseeul 
în activitatea acestuia prin îndrumare, informare şi perfecţionare 
profesională. 

Contractul de franchising, fiind unul sinalagmatic, generează 
obligaţii reciproce şi interdependente pentru franchiseeu, acesta fiind 
obligat: sa achite suma de bani, a cărei mărime se calculează, în 
principiu, ca o fracţiune din volumul de vânzări, care să corespundă 
contribuţiei programului de prestare a franchisei la volumul de 
vânzări; să utilizeze programul privind prestarea franchisei în mod 
activ şi diligenţa unui bun întreprinzător, precum şi să procure 
bunuri şi servicii prin franchiser sau prin intermediul unei persoane 
desemnate de acesta, dacă măsura respectivă are legătură nemijlocită 
cu scopul contractului.  

Contractul de franchising încetează prin ajungerea la termen şi 
reziliere. La expirarea termenului, părţile au dreptul de a reînnoi 
contractul. 

 
 

17.4. Contractul de factoring 
 
În ţările cu economie dezvoltată, băncile au înfiinţat 

departamente specializate în operaţiuni de factoring. Codul civil al 
R.M. prevede pentru prima dată acest tip de contract comercial. 
Conform art. 1290, Codul civil al R.M., nr. 1107/2002, prin 
contractul de factoring o parte care este furnizorul de bunuri şi 
servicii (aderent) se obligă să cedeze celeilalte părţi, care este o 
întreprindere de factoring (factor), creanţele apărute sau care vor 
apărea în viitor din contractul de vânzări de bunuri, prestări de 
servicii şi efectuarea de lucrări către părţi, iar factorul îşi asumă cel 
puţin două din următoarele obligaţii:  
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− finanţarea aderentului, inclusiv prin împrumuturi şi plăţi 
în avans; 

− ţinerea contabilităţii creanţelor; 
− asigurarea efectuării procedurilor de somare şi de 

încasare a creanţelor; 
− asumarea riscului insolvabilităţii debitorului pentru 

creanţele preluate (delcredere). 
Pornind de la definiţia indicată mai sus, contractul de 

factoring este unul sinalagmatic, consensual şi de executare succesivă. 
În ceea ce priveşte natura sa juridică, contractul de factoring prezintă 
asemănări cu cesiunea de creanţă, cu care totuşi nu se confundă 
datorită trăsăturilor sale specifice. Relaţiile de factoring au un 
caracter mai complicat decât o cesiune de creanţă obişnuită, 
îmbinându-se nu doar cu relaţiile de împrumut şi credit, dar şi cu 
posibilitatea prestării altor servicii financiare, cum ar fi: evidenţa 
contabilă, asigurarea efectuării procedurilor de somare şi de încasare 
a creanţelor. 

Efectele contractului de factoring sunt multiple: 
Drepturile aderentului: să ceară de la factori executarea 

obligaţiilor stipulate în contract; să decidă asupra volumului de 
drepturi care vor fi cesionate. 

Obligaţiile aderentului: să cedeze creanţele existente sau 
viitoare, determinate la momentul încheierii contractului sau 
determinabile cel târziu în momentul apariţiei lor; să cedeze creanţele 
reale valabile; să transmită factorului actele ce certifică cesiunea 
creanţelor şi să confirme informaţia ce prezintă importanţă pentru 
executarea creanţei. 

Factorul are dreptul: să ceară de la aderent executarea 
obligaţiilor contractuale faţă de creditorii săi; să solicite de la aderent 
executarea obligaţiilor contractuale faţă de factor, obligaţii ce se refă 
la volumul drepturilor cesionate factorului; să insiste la stipularea în 
contract a unei clauze speciale, prin care drepturile şi garanţiile 
aderentului faţă de debitor să treacă asupra factorului odată cu 
încheierea transferului creanţei asupra factorului; să ceară de la 
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aderent o parte din suma creanţei drept garanţie pentru acoperirea 
riscurilor legate de derularea contractului. 

Factorul are obligaţia: să plătească creanţele, care i-au fost 
transferate de aderent; să finanţeze aderentul, inclusiv prin 
împrumuturi şi plăţi în avans; să ţină contabilitatea creanţelor; să 
asigurare efectuarea procedurilor de somare şi de încasare a 
creanţelor; să asume riscul insolvabilităţii debitorului pentru 
creanţele preluate. 

Factoringul constituie un contract original, complex, 
reprezentând o operaţie de finanţare comercială, de aceea factorul 
trebuie să manifeste o deosebită diligenţă în supravegherea 
clienţilor săi.  

 
 

17.5. Contractul de leasing 
 
Leasing-ul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale 

Americii, ca mai apoi, treptat, să pătrundă şi în alte ţări, îndeosebi în 
Europa. 

Leasing-ul a fost determinat în apariţia sa de cauze obiective. 
Astfel, în S.U.A., în Marea Britanie şi în alte ţări erau întâmpinate 
greutăţi în finanţarea afacerilor, ca urmare a rigidităţii formelor şi 
procedeelor existente. Oamenii de afaceri simţeau nevoia dotării 
societăţilor lor comerciale cu echipamente moderne, în condiţiile în 
care utilajele din dotare se învecheau, mai ales ca efect al uzurii lor 
morale. Formula cumpărării unor bunuri de la vânzător, în scopul 
închirierii lor acelor clienţi care aveau nevoie de ele, a apărut ca o 
formulă salvatoare şi eficientă. 

Leasing-ul este actualmente, pe plan internaţional, unul din 
cele mai răspândite mijloace de realizare a finanţărilor.271 

                                                 
271 Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Monica Gabriela Lostun, 
Drept Comercial, Ed. Oscr Print, Bucureşti, 200. pag. 407 
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Problema esenţială pe care o ridică noţiunea de „contract de 
leasing” o reprezintă existenţa sau inexistenţa unui asemenea 
contract. Se pune întrebarea: este leasing-ul un contract sau o 
operaţiune formată dintr-un complex de contracte? 

Deşi se aseamănă cu contratele de închiriere, vânzare în rate, 
cât şi de locaţie viageră, leasing-ul ca natură juridică este o modalitate 
contractuală de finanţare la termen. Leasing-ul era, până nu demult, 
un contract întâlnit mai cu seamă în legislaţia comercială 
internaţională, fiind impus de noile realităţi economice şi pe plan 
naţional, ca un adevărat contrat complex. 

Leasing-ul a fost definit, în Legea „cu privire la leasing”272 ca 
fiind un contract, în a cărui bază o parte (locator) se obligă la cererea 
unei alte părţi (locatar) să-i asigure posesiunea şi folosinţa temporară 
a unui bun, achiziţionat sau produs de locator, contra unei plăţi 
periodice (rată de leasing), iar la expirarea contratului să respecte 
dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi 
contractul sau de a face să înceteze raporturile contractuale. 

Conform art. 923, Cod civil al R.M., nr. 1107/2002, prin 
contractul de leasing creditorul finanţator (locatorul) se obligă să 
dobândească în proprietate sau să producă bunul mobil specificat în 
contract şi să-l dea în posesiune şi folosinţă, pentru o perioadă 
determinată în contract, celeilalte părţi (locatar), iar aceasta se obligă 
la plata în rate a unei sume de bani (redevenţă). 

Obiectul contractului de leasing pot fi orice bunuri mobile sau 
imobile, cu excepţia: 

− bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror circulaţie 
este limitată prin lege; 

− terenurilor agricole; 
− bunurilor consumptibile; 
− obiectelor proprietăţii intelectuale care nu pot fi 

cesionate.  

                                                 
272 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92-94/429 din 08.07.2005 
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Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt 
cumpărarea unor bunuri în scopul închirierii lor; închirierea acestor 
bunuri în scopul unei redevenţe locative; folosirea acestor bunuri de 
către client în scopuri profesionale; latitudinea clientului să 
achiziţioneze bunul respectiv la sfârşitul locaţiunii. 

În contractul de leasing sunt implicate mai multe părţi, şi 
anume: 

− locatorul, persoană fizică sau juridică ce practică 
activitate de întreprinzător şi transmite, în condiţiile 
contractului de leasing, locatarului, la solicitarea 
acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de 
posesiune şi de folosinţă asupra unui bun al cărui 
proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de 
proprietate asupra bunului la expirarea contractului;  

− locatarul, persoană fizică sau juridică ce primeşte, în 
condiţiile contractului de leasing, în posesiune şi 
folosinţă bunul specificat în contract, pentru o anumită 
perioadă, în schimbul achitării ratelor de leasing. În 
cazul în care locatarul este persoană fizică care nu 
practică activitatea de întreprinzător, operaţiunea de 
leasing cade sub incidenţa legislaţiei cu privire la 
protecţia consumatorului;  

− vânzătorul (furnizorul), persoană fizică sau juridică care 
vinde locatorului, în condiţiile contractului de vânzare-
cumpărare încheiat cu locatorul sau ale contractului 
complex încheiat cu locatorul şi cu locatarul, bunul 
solicitat de locatar.  

Prin intermediul acestui contract, locatorul obţine beneficii 
importante,273 vânzătorul are o piaţă asigurată pentru produsele 
sale,274 iar locatarul are posibilitatea să-şi procure maşinile şi utilajele 

                                                 
273 Ca urmare a faptului că operaţiunile pe care le efectuează nu sunt costisitoare. 
274 El are o poziţie tot mai sigură, făcând faţă concurenţei. Veniturile sunt stabile, 
totodată are şansa să obţină câştiguri suplimentare 
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fără investiţii prea mari. În plus el realizează reducerea cheltuielilor 
de producţie şi de credite pentru plăţi. 

Natura juridică a leasing-ului 
După cum am văzut, leasing-ul este o formă de finanţare cu 

termen, o operaţiune de credit-bail, care se caracterizează prin faptul 
că obiectul contractului se referă la un echipament care urmează să 
fie folosit numai în scopuri profesionale.275 Bunurile sunt cumpărate 
de către locator numai pentru a fi date în locaţie. Durata locaţiei 
trebuie să corespundă duratei economice de utilizare a maşinilor sau 
echipamentelor respective.276 Ratele chiriei sunt fixate astfel, încât să 
permită amortizarea valorii bunurilor.277 Utilizatorul are latitudinea 
să opteze pentru achiziţionarea bunului la un preţ care să corespundă 
valorii sale reziduale. 

Leasing-ul este o operaţiune care cuprinde:278 
− un contract de vânzare-cumpărare; 
− un contract de locaţiune; 
− un contract de mandat (în situaţia în care locatorul 

împuterniceşte locatarul să încheie contratul de vânzare-
cumpărare); 

Contractul de vânzare-cumpărare (furnizare) trebuie să 
conţină, pe lângă clauzele prevăzute de legislaţie pentru acest tip de 
contract, stipulări privind:  

− achiziţionarea bunului de către locator anume pentru a-l 
da în leasing; 

− învestirea locatarului cu dreptul de cumpărător, care 
rezultă din contractul de vânzare-cumpărare (furnizare), 

                                                 
275 Obiectul contractului se poate referi la bunuri foarte diferite: maşini, utilaje, 
maşini de scris, automobile, vase petroliere, aeronave etc. Sunt preferate bunuri 
standard, de serie şi nu prototipuri. Bunurile standard au avantajul că pot fi 
revândute, dacă locatarul nu respectă clauzele contractului. 
276 Această durată este negociată şi stipulată în contract. 
277 Înăuntrul termenului convenit în contract. 
278 Vasile Pătulea, Corneliu Turuianu, Curs de drept comercial român, ediţia a II-a, 
ed. All Beck, Bucureşti 2000, pag. 130 
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încheiat de locator cu vânzătorul (furnizorul) bunului, 
dacă contractul de leasing nu prevede altfel; 

− garanţiile acordate locatarului de către vânzător, inclusiv 
garanţiile privind calitatea bunului obiect al leasing-ului. 

Leasing-ul mai cuprinde, de asemenea, promisiunea bilaterală 
de locaţie din partea finanţatorului şi a utilizatorului, preexistenţa 
contractului de locaţiune, care va avea valoare de contract numai 
atunci când se vor concretiza toate elementele contractului de locaţie.  

Aşadar, contractul de locaţiune din cadrul operaţiunii de 
leasing este sinalagmatic perfect, consensual şi intuitu personae. 
Locatorul nu se obligă decât în consideraţia calităţilor persoanei sau a 
garanţiilor pe care le oferă întreprinderea utilizatoare. 

Rolul finanţatorului este de a finanţa afacerea, neavând vreo 
influenţă asupra mersului acesteia, ceea ce-i îngăduie să cedeze 
contractul său, dacă circumstanţele o cer.279 

Conform legislaţiei în vigoare,280 forma juridică a 
operaţiunilor de leasing este contractul de leasing dintre locator şi 
locatar şi contractul de vânzare-cumpărare (furnizare) dintre 
locator şi vânzător (furnizor) sau un contract complex care le 
cuprinde pe acestea. 

În concluzie, leasing-ul este – prin natura sa juridică şi prin 
trăsăturile enunţate – un contract complex, reprezentând o îmbinare a 
mai multor tehnici juridice într-un cadru unitar. 

Principalele forme ale leasing-ului 
Formele leasing-ului sunt diferite, fiind determinate şi folosite 

în funcţie de posibilităţile de finanţare a furnizorului, de limitele 
pieţei, gradul de organizare şi de desfacere a produselor la export: 

− după obiectul său, leasing-ul poate fi mobiliar sau 
imobiliar. În relaţiile comerciale internaţionale, un loc 
important revine leasing-ului mobiliar, pentru că se referă 
la echipamente industriale, oferind garanţia folosirii lor pe 

                                                 
279 Pentru finanţator contractul nu are caracter intuitu personae. 
280Legea cu privire la leasing, art.6 // M.O. al R.M. nr. 92-94/429 din 08.07.2005 
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o perioada mai mare de un an, dând posibilitatea 
utilizatorului să achiziţioneze echipamentul la expirarea 
termenului de locaţie. Leasing-ul mobiliar reprezintă 
opţiunea cea mai frecventă în relaţiile comerciale 
internaţionale şi din motive financiare; 

− după implicarea părţilor, leasing-ul este direct sau 
indirect. Leasing-ul este definit ca fiind direct când 
perfectarea contractului are loc între furnizor şi client, iar 
indirect – când este realizat prin intermediul unei societăţi 
specializate. 

− după conţinutul ratelor, leasing-ul este financiar sau 
operaţional. Leasingul financiar este operaţiunea care 
trebuie să îndeplinească cel puţin una din următoarele 
condiţii: riscurile şi beneficiile aferente dreptului de 
proprietate asupra bunului obiect al leasing-ului să fie 
transferate locatarului la momentul încheierii contractului 
de leasing; suma ratelor de leasing să reprezinte, cel puţin, 
90% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing; 
contractul de leasing să prevadă expres transferul dreptului 
de proprietate asupra bunului obiect al leasing-ului către 
locatar la expirarea contractului; perioada de leasing să 
depăşească 75% din durata de funcţionare utilă a bunului 
obiect al leasing-ului; leasing-ul operaţional este o 
operaţiune care nu îndeplineşte nici una din condiţiile 
contractului de leasing financiar; 

− după procedurile de calcul al ratelor, leasing-ul este net sau 
brut. Leasing-ul net este acela în care ratele cuprind preţul 
net de vânzare a echipamentului şi beneficiul realizat din 
utilizarea bunului respectiv. Leasing-ul brut, care mai este 
cunoscut şi sub denumirea de full-service leasing, este acela 
în care ratele includ: preţul net de vânzare a bunurilor 
închiriate; cheltuielile efectuate pentru întreţinerea şi 
reparaţia echipamentelor, maşinilor sau utilajelor 
închiriate; beneficiile realizate pe parcursul utilizării lor; 
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− mai sunt întâlnite: leasing-ul barter, leasing-ul 
compensanţional, liseang-ul de consum şi lease-back-ul. 
Leasing-ul barter este operaţiunea în cadrul căreia 
locatarul achită valoarea ratelor de leasing prin bunuri al 
căror proprietar este; leasing-ul compensaţional – 
operaţiunea în cadrul căreia locatorul primeşte în contul 
ratelor de leasing marfă produsă cu utilajul-obiect al 
leasing-ului; leasing-ul de consum – operaţiune de leasing, 
în cadrul căreia locatarul are calitatea de consumator; 
lease-back - operaţiune în cadrul căreia o parte transmite 
unei alte părţi proprietatea unui bun în scopul de a-l lua 
ulterior în leasing. Fiind un mijloc de finanţare deosebit de 
ingenios, lease-back-ul este utilizat într-o măsură tot mai 
mare. Prin lease-back proprietarul, fără să piardă 
echipamentul care îi serveşte onorarii comenzilor, obţine 
capital în scopul dezvoltării activităţilor sale economice. 

Efectele contractului de leasing 
În contractul de leasing, obligaţiile vânzătorului sunt: 

− să livreze un echipament de calitate, adică în stare de 
funcţionare; 

− să asigure asistenţa tehnică a personalului care îl va 
exploata; 

− să asigure piesele de schimb necesare reparaţiilor;281 
− să efectueze reparaţiile echipamentului închiriat, în 

măsura în care defecţiunile nu sunt din culpa 
utilizatorului.282 

Locatarul are obligaţia: 
− să prezinte locatorului informaţii referitoare la bun şi/sau 

la vânzătorul (furnizorul) lui în vederea încheierii unui 

                                                 
281 Sau să achite contravaloarea lor. 
282 Aceste obligaţii sunt stipulate în contractul de leasing, încă din momentul 
perfectării acestuia. 
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contract de vânzare-cumpărare (furnizare), dacă contractul 
de leasing nu prevede altfel;  

− să execute obligaţiile de recepţionare a bunului şi de 
formulare a cerinţelor ce rezultă din contractul de vânzare-
cumpărare (furnizare), dacă contractul de leasing nu 
prevede altfel;  

− să informeze locatorul despre corespunderea bunului 
clauzelor din contractul de vânzare-cumpărare (furnizare); 

− să asigure, pe durata contractului de leasing, integritatea 
bunului, menţinerea în stare de funcţionare şi folosirea lui 
numai în conformitate cu clauzele contractuale; 

− să suporte toate cheltuielile de transport, recepţie, montare, 
demontare, exploatare, întreţinere, păstrare, deservire 
tehnică, reparaţie, asigurare a bunului, precum şi alte 
cheltuieli aferente, dacă contractul de leasing nu prevede 
altfel; 

− să plătească ratele de leasing în modul şi în termenele 
stabilite în contractul de leasing; 

− să permită locatorului verificarea periodică a stării bunului 
şi a modului de exploatare a bunului obiect al contractului 
de leasing; 

− să-l informeze pe locator în timp util despre orice 
tulburare a dreptului de proprietate venită din partea unui 
terţ; 

− să restituie, la expirarea contractului de leasing, locatorului 
bunul în starea stipulată de contract, luându-se în 
considerare uzura normală, în cazul în care nu-şi va 
exercita dreptul, prevăzut de prezenta lege, de a achiziţiona 
bunul cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul. 

Locatarul are dreptul: 
− să aleagă independent bunul şi/sau vânzătorul (furnizorul) 

sau să încredinţeze locatorului această alegere;  
− să formuleze vânzătorului (furnizorului) cerinţe ce rezultă 

din contractul de vânzare-cumpărare (furnizare);  
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− să refuze recepţionarea bunului ce nu corespunde 
condiţiilor din contractul de leasing şi să suspende plata 
către locator a ratei de leasing până când va fi eliminată 
încălcarea clauzelor contractuale;  

− să execute înainte de termen obligaţia plăţii ratei de leasing 
şi să cumpere bunul, dacă contractul de leasing nu prevede 
altfel;  

− să achiziţioneze, la expirarea contractului de leasing, bunul cu 
titlu de proprietate, să prelungească contractul de leasing sau 
să restituie bunul, dacă contractul nu prevede altfel. 

Locatarul nu are dreptul fără acordul scris al locatorului:  
− să modifice contractul de vânzare-cumpărare (furnizare) 

sau să întrerupă acţiunea lui;  
− să închirieze sau să greveze în alt mod bunul;  
− să cesioneze dreptul de folosinţă sau orice alte drepturi ce 

rezultă din contract. 
Locatorul este obligat:  
− să nu intervină în alegerea bunului şi/sau a vânzătorului 

(furnizorului) făcută de locatar, dacă contractul de leasing 
nu prevede altfel;  

− să coordoneze cu locatarul cuprinsul contractului de 
vânzare-cumpărare (furnizare) a bunului;  

− să nu opereze modificări în contractul de vânzare-
cumpărare (furnizare) fără acordul locatarului;  

− să dea locatarului contra plată bunul său în posesiune şi 
folosinţă temporară;  

− să încheie, din însărcinarea locatarului, contract de 
vânzare-cumpărare (furnizare) cu vânzătorul (furnizorul), 
să plătească preţul bunului şi să încredinţeze locatarului 
executarea obligaţiilor sale privind recepţionarea bunului, 
formularea cerinţelor care izvorăsc din acest contract, dacă 
contractul de leasing nu prevede altfel;  

− să primească bunul la expirarea contractului de leasing, 
dacă locatarul nu-şi exercită dreptul de a achiziţiona bunul 
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cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul 
conform prevederilor prezentei legi;  

− să garanteze locatarului folosinţa liniştită a bunului;  
− să respecte dreptul locatarului de a opta pentru 

achiziţionarea bunului, prelungirea contractului sau 
restituirea bunului. 

Locatorul are dreptul:  
− să cesioneze sau să dispună în alt mod de drepturile sale 

asupra bunului sau de drepturile care rezultă din 
contractul de leasing. Cesiunea sau dispunerea în alt mod 
nu-l degrevează pe locator de obligaţiile ce rezultă din 
contract şi nici nu schimbă natura sau regimul juridic al 
contractului;  

− să folosească bunul în calitate de gaj în obligaţiile sale faţă 
de terţi, dacă contractul de leasing nu prevede altfel;  

− să ceară achitarea integrală şi înainte de termen a ratelor de 
leasing sau să rezilieze contractul, cu reparaţia pagubelor 
şi/sau cu restituirea bunului, în cazul în care locatarul 
încalcă în mod esenţial clauzele contractului;  

− să îmbine calitatea de locator cu cea de vânzător (furnizor), 
dacă acest fapt este prevăzut în contractul de leasing;  

− să solicite locatarului documentele ce reflectă starea lui 
financiară. 

Dacă locatarul:  
− utilizează bunul cu încălcarea esenţială a clauzelor 

contractuale sau contrar destinaţiei acestuia;  
− limitează accesul locatorului la bun;  
− nu achită rata de leasing mai mult de 30 de zile 

calendaristice de la scadenţa stabilită în contractul de 
leasing;  

− nu restituie obiectul leasing-ului, dacă acest fapt este 
prevăzut în contract, societatea de leasing (locatorul) are 
dreptul la revendicarea bunului obiect al leasing-ului în 
modul stabilit de legislaţie şi de contractul de leasing. 
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Finanţatorul primeşte bunul înapoi, având posibilitatea să-l 
reînchirieze unei alte persoane sau să-l vândă, în timp ce primeşte şi 
plata integrală a tuturor ratelor (dacă locatarul nu restituie obiectul 
leasing-ului sau nu l-a restituit la timp, ratele sunt plătite în mărime 
dublă pentru perioada de întârziere), calculate în raport cu „viaţa” 
economică a echipamentului respectiv. 

Efectele expirării contractului de leasing sunt diferite, în 
funcţie de forma leasing-ului: operaţional sau financiar. 

În general, contractul de leasing încetează în caz de:  
− expirare;  
− reziliere cu acordul părţilor sau  
− alte circumstanţe prevăzute de legislaţie.  

În cazul expirării contractului de leasing financiar:  
− bunul trece în proprietatea locatarului, dacă durata 

contractului de leasing corespunde cu termenul de 
amortizare a bunului şi/sau au fost efectuate toate plăţile 
ce rezultă din obligaţiile contractuale şi dacă au fost 
executate alte obligaţii, în cazul în care părţile au 
convenit în acest sens în contract;  

− locatarul poate cumpăra bunul la valoarea lui reziduală 
convenită de părţi;  

− contractul poate fi prelungit, bunul rămânând în 
posesiunea şi folosinţa temporară a locatarului, la ratele 
stabilite anterior sau la rate reduse.  

În cazul expirării contractului de leasing operaţional:  
− bunul poate fi cumpărat de locatar la preţul convenit de 

părţi;  
− acesta poate fi prelungit de către părţi, rămânând în 

posesiunea şi folosinţa temporară a locatarului, la ratele 
stabilite anterior sau la rate modificate în funcţie de rata 
inflaţiei şi de evoluţia pieţei, ţinându-se cont de regulile 
echităţii. 

Dacă nu şi-a exercitat dreptul de opţiune asupra 
achiziţionării bunului sau prelungirii contractului, locatarul este 
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obligat să înceteze imediat folosinţa şi exploatarea bunului primit 
în leasing, să asigure păstrarea şi integritatea lui şi să-l transmită 
în cel mult 3 zile calendaristice locatorului sau, la indicaţia 
acestuia, unei alte persoane în starea corespunzătoare clauzelor 
contractuale, luându-se în considerare uzura normală, în caz 
contrar, survin consecinţele de mai sus. 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 423 -

BIBLIOGRAFIE 
 

Acte normative 
1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 // M.O. nr. 1 din 

12.08.1994 
2. Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 06.06.2002 // 

M.O. nr. 82-86/661 din 22.06.2002 
3. Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, nr. 225-XV 

din 30.05.2003 // M.O. nr. 111-115/451 din 12.06.2003 
4. Codul de executare al Republicii Moldova, nr. 443-XV din 

24.12.2004 // M.O. nr. 34-35/112 din 03.03.2005 
5. Legea cu privire la activitatea de evaluare, nr. 989-XV din 

18.04.2002 / M.O. nr. 102/773 din 16.07.2002 
6. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845-XII 

din 03.01.1992 // M.O. nr. 2/33 din 28.02.1994 
7. Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a 

activităţii de întreprinzător, nr. 235-XVI din 20.07.2006 // M.O., 
nr. 126-130/627 din 11.08.2006 

8. Legea privind investiţiile în activitatea de întreprinzător, nr. 81-
XV din 18.03.2004 // M.O., nr. 64-66 din 23.04.2004 

9. Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 
nr. 206-XVI din 07.07.2006// M.O., 126-130 din 11.08.2006 

10. Legea privind bursele de mărfuri, nr. 1117-XIII din 26.02.1997 // 
M.O. nr. 70/464 din 25.07.1998 

11. Legea cambiei, nr. 1527-XII din 22.06.1993 // M.O. nr. 10/285 
din 30.10.1993 

12. Legea privind capitalizarea plăţilor periodice, nr. 123-XIV din 
30.07.1998 // M.O. nr. 85-86/570 din 17.09.1998 

13. Legea privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, nr. 192-
XIV din 12.11.1998 // M.O. nr. 22-23/91 din 04.03.1999 

14. Legea cu privire la cooperativele de întreprinzător, nr. 73-XV din 
12.04.2001 // M.O. nr. 49-50/237 din 03.05.2001 

15. Legea privind administraţia publică locală, nr. 123-XV din 
18.03.2003 // M.O. nr. 49/211 din 19.03.2003 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 424 -

16. Legea cu privire la cooperativele de producţie, nr. 1007-XV din 
25.04.2002 // M.O. nr. 71-73/575 din 06.06.2002 

17. Legea privind cooperaţia de consum, nr. 1252-XIV din 
28.09.2000 // M.O. nr. 154-156/1156 din 14.12.2000 

18. Legea contabilităţii, nr. 426-XIII din 04.04.1995 // M.O. nr. 
28/321 din 25.05.1995 

19. Legea cu privire la înregistrarea de stat şi a întreprinderilor şi 
organizaţiilor, nr. 1265-XIV din 05.10.2000// M.O. nr. 31-34-109 
din 22.03.2001 

20. Legea cu privire la întreprinderea de stat, nr. 146-XIII din 
16.06.1994 // M.O. nr. 2/9 din 25.08.1994 

21. Legea cu privire la fondurile de investiţii, nr. 1204-XIII din 
05.06.1997 // M.O. nr. 45/397 din 10.07.1997 

22. Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), nr. 1353-XIV 
din 03.11.2000 // M.O. nr. 14-15/52 din 08.02.2001 

23. Legea cu privire la grupele financiar-industriale, nr. 1418-XIV 
din 14.12.2000 // M.O. nr. 27-28/90 din 06.03.2001 

24. Legea insolvabilităţii, nr. 632-XV din 14.11.2001 // M.O. nr. 139-
140/1082 din 15.11.2001 

25. Legea cu privire la licenţierea unor genuri de activitate, nr. 451-
XV din 30.07.2001 // M.O. nr.108-109/836 din 06.09.2001 

26. Legea cu privire la limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea 
concurenţei, nr. 906-XII din 29.01.1992 // M.O. nr.2/46 din 
28.02.1992 

27. Legea cu privire la leasing, nr. 59-XVI din 28.04.2005 // M.O. nr. 
92-94/429 din 08.07.2005 

28. Legea privind mărcile şi denumirea de origine a produselor, nr. 
588-XIII din 22.09.1995 // M.O. nr. 8-9/776 din 08.02.1996 

29. Legea cu privire la partide şi alte organizaţii social-politice, nr. 
718-XII din 17.09.1991 // M.O. nr. 11-12/106 din 30.12.1991 

30. Legea cu privire la patenta de întreprinzător, nr. 93-XIV din 
15.07.1998 // M.O. nr. 72-73/485 din 06.08.1998 

31. Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare, nr. 199-XIV din 
18.11.1998 // M.O. nr. 27-28/123 din 23.03.1999 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 425 -

32. Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, 
nr. 1245-XV din 18.07.2002 // M.O. nr. 137-138/1054 din 
10.10.2002 

33. Legea cu privire la proprietate, nr. 459-XII din 22.01.1991 // 
M.O. nr. 3-4-5-6/22 din 30.06.1991 

34. Legea cu privire la protecţia concurenţei, nr. 1103-XIV din 
30.06.2000 // M.O. nr. 166-168/1205 din 31.12.2000 

35. Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr. 1515-XII din 
16.06.1993 // M.O. nr. 10/283 din 30.10.1993 

36. Legea privind serviciul public, nr. 443-XIII din 04.05.1995 // 
M.O. nr. 61/681 din 02.11.1995 

37. Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134-XIII din 02.04.1997 
// M.O. nr. 38-39/332 din 12.06.1997 

38. Legea cu privire la zonele economice libere, nr. 440-XV din 
27.07.2001 // M.O. nr. 108-109/834 din 06.09.2001 

39. Standardele Naţionale de Contabilitate şi Planul de conturi 
contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderii, nr. 
174 din 25.12.1997 // M.O. nr. 88-91/182 din 30.12.1997 

40. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului 
societăţilor economice din Republica Moldova, nr. 500 din 
10.09.1991 

41. Hotărârea Guvernului cu privire la punerea în aplicare a numărului 
de identificare de stat unic al întreprinderii şi organizaţiilor, nr. 861 
din 14.07.2003 // M.O. nr. 153-154/899 din 22.07.2003 

42. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind modul de 
calculare a plăţilor periodice capitalizate, nr. 127 din 15.02.2000 
// M.O. nr. 19-20/209 din 24.02.2000 

43. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre Regulamentul 
provizoriu cu privire la holdinguri, nr. 550 din 26.07.1994 // 
M.O. nr. 2/77 din 02.09.1994 

44. Hotărârea privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
transferul de credit, nr. 373 din 15.12.2005 // M.O. nr. 176-
181/643 din 30.12.2005 

 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 426 -

Monografii, manuale: 
1. Бусынин А. Предпринимательство. – Москва, 1997 
2. Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы 

формирования и развития // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 11. 
Право. - 1993. - №6 

3. Гражданское право: Часть 1. Под. ред. Т.И. Илларионовой. – 
Москва: НОРМА, 2001 

4. Дойников И.В. Предпринимательское право. – Москва: 
ПРИОР, 2002. 

5. Долинская, В.В. Акционерное право. – Москва: Юридическая 
литература, 1997 

6. Каленик А.В. Коммерческое право. – Кишинэу: Business Elita, 
2004 

7. Калачев, Е.С. Юридическая энциклопедия предпринимателя. 
– Москва: ПРИОР, 2000 

8. Ксения Портной. Правовое положение холдингов в России. – 
Москва: Walters Kluwer, 2004 

9. Коммерсеское право. Часть 1. Под редакцией В.Ф. 
Попондопуло и В.Ф. Яковлевой .- Москва: Юристь,2004 

10. Коментарий к законодательству о федеральных 
государственных унитарных предприятиях. 2-е издание, 
переработанное и дополненое. // Под. ред. Орловского Ю.П., 
Ушаковой Н.А. – Москва: Юстицинформ, 2002 

11. Косякова Н.И., Антонов В.В., Носов С.И., Антонова Н.А. 
Правовые формы организаций. Образцы учредительных 
документов. – Москва: ПРИОР, 2002 

12. Круглова, Н.Ч. Коммерческое право: Учебник. – Москва, 2000 
13. Макконнелл, К., Брю, С. Экономикс. Принципы, проблемы и 

политика: Том 1. – Москва, 2004 
14. Могилевский С.Д. Общества с ограниченной 

ответственностью. Комментарий. Практика. 
Нормативные акты. –Москва, 2000 

15. Олейник, О.М. Предпринимательское (хозяйственное) 
право. Том 1. – Москва: Юристь, 2000 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 427 -

16. Российская юридическая энциклопедия. Москва: Информа-
М, 1999 

17. Сергеев, В.П. Право интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации. – Москва: Проспект, 1996 

18. Суханов Е.А. Система частного права // Вестн. Моск. Ун-та. 
Сер. 11 Право. - 1994.- №4 

19. Шамхалов, Ф. Государство и экономика. – Москва: 
Экономика, 2000 

20. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. – Москва, 
1982 

21. Blaise, Jean-Bernard. Droit des affaires. Commercants. 
Concurrence. Distribution. – Paris: L.G.D.J., 2002. 

22. David Ruzié. Droit international public. – Paris: DOLLOZ, 2002 
23. Dider, Paul. Les societes comerciales: – Paris: Presses 

Universitaire de France, 1991 
24. Grubel Herbert G. Towards a theorz of Free Economic Zones. – 

Speciales, 2000 
25. Jean-Bernard, Blaise. Droit des affaires. Commercants. 

Concurrence. Distribution. – Paris: L.G.D.J, 2002  
26. Legeais, Dominique. Droit commercial et des affaires. – Paris: 

ARMAND COLIN, 2003 
27. Legislation des zones libres. – France, 2002 
28. Ripert G, Roblot R. Traite de droit commercial. – Paris: L.G.D.J., 

1991. 
29. Serra, Y. Le droit francais de la concurence. – Paris: Daloz, 1993 
30. Anghel I. M. Tratatul internaţional şi dreptul intern. – Bucureşti: 

Lumina Lex,1999 
31. Angheni S., Volonciu M., Stoica C., Lostun M.G. Drept 

Comercial. – Oscar Print, Bucureşti, 2000 
32. Angheni Smaranda, Volonciu Magda, Stoica Camelia. Drept 

comercial. – Bucureşti: ALL BECK, 2004 
33. Avornic G., Aramă E., Negru B., Costaş R. Teoria generală a 

dreptului. – Chişinău: Cartier juridic, 2004 
34. Banca Mondială . Studiu asupra ZEL, 2000 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 428 -

35. Băieşu V., Căpăţână I. Drept internaţional privat. Note de curs. – 
Chişinău: Garuda-Art, 2000 

36. Băcanu I. Firma şi emblema comercială. – Bucureşti: Lumina Lex, 
1998 

37. Bârsan C. etc. Societăţile comerciale. – Bucureşti: Şansa SRL, 1993 
38. Bârsan, Corneliu. Alexandru, Ţiclea. Dobrinoiu, V. Toma, M. 

Societăţile comerciale. – Bucureşti: Ed. Şansa SRL, 1993 
39. Beauchamp, Andre. Zonele libere. –Bucureşti: Montevideo, 2001 
40. Boroc Lidia. Elemente de drept civil şi comercial. – Bucureşti: 

InterGrif, 2001 
41. Boroi G. Drept civil: Partea generală. – Bucureşti: All Beck, 1998 
42. Burac, Victor. Drept bancar. – Chişinău: Tipografia Centrală, 

2001 
43. Căpăţână O. Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa onestă.- 

Bucureşti: Lumina Lex, 1992 
44. Căpăţână, O. Dreptul concurenţei comerciale: Partea generală. – 

Bucureşti: Lumina Lex, 1998 
45. Căpăţână, O. Instituţii ale noului drept comercial: Societăţile 

comerciale. – Bucureşti: Lumina, 1991 
46. Cărpenaru, S. D. Drept comercial român. – Bucureşti: All Beck, 

2000 
47. Cărpenaru S.D. Drept comercial român. – Ediţia a III. – 

Bucureşti: ALL BECK, 2001 
48. Cărpenaru, S. D. Drept comercial român. – Bucureşti: Ed. ALL 

BECK, 1998 
49. Cărpenaru S. D., Cătălin P. Sorin D., Piperea G. Societăţile 

comerciale. Reglementare, doctrină jurisprudenţă. – Bucureşti: All 
Beck, 2002 

50. Cârcei Elena. Drept comercial român. Curs pentru colegiile 
universitare. –Bucureşti: ALL BECK, 2000 

51. Cârcei, Elena. Societăţile comerciale pe acţiuni. – Bucureşti: ALL 
BECK, 1999 

52. Caraiani Gh. Zonele libere şi paradisurile fiscale. – Bucureşti: 
Lumina Lex, 1999 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 429 -

53. Caraiani Gh. Zonele libere. – Bucureşti: Economică, 1995 
54. Ciucă, V. M. Lecţii de drept roman: Vol. I. – Bucureşti: Polirom, 

1998 
55. Chibac Gh., Băieşu A., Rotari Al. etc. Drept civil. Contracte 

speciale. – Vol. III. –Chişinău, 2005 
56. Chibac Gh., Cimil D. Drept civil. Prelegeri. Unele categorii de 

obligaţii. – Ed. II-a rev. şi compl. – Chişinău, 2002 
57. Chirică Dan. Drept civil. Contracte specială. – Bucureşti, 1995 
58. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova / Coord. 

Buruiană M., Efrim O., Eşanu N. – Vol. I. – Chişinău. Ed. Arc, 
2005 

59. Comănescu, Ioan. Elemente de drept cambial. – Bucureşti: 
HYPERION, 1993 

60. Constantinescu V. Zonele libere europene. – Studiu, 1998 
61. Costin M., Miff A. Falimentul. Evoluţie şi actualitate. – Bucureşti, 

2000 
62. Costin Mircea, Miff Angela. Falimentul. Evoluţie şi actualitate. – 

Bucureşti: Lumina Lex, 2000 
63. Djuvara, M. Teoria generală a dreptului. Izvoare şi drept pozitiv. 

– Bucureşti: ALL BECK, 1999 
64. Dorobanţu H. Tranzacţii comerciale. – Bucureşti: Ed. Lumina 

Lex, 1998 
65. Florescu P., Mrejeru Th., Balaşa G. Drept societar. – Bucureşti: 

Lumina Lex, 2003 
66. Economu, Radu. Manual practic de drept cambial. – Bucureşti: 

Lumina Lex, 1996 
67. Gerota D.D., Curs de societăţi comerciale. – Bucureşti: Fundaţia 

culturală Regele Mihai I, 1928 
68. Georgescu, I.L. Drept comercial român: Vol. I. – Bucureşti: ALL 

BECK, 2002. 
69. Georgescu I.L. Drept comercial român: Vol. II. – Bucureşti: ALL 

BECK, 2002 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 430 -

70. Georgescu, L., Ştefănescu, V. Norme metodologice privind 
examinarea şi înregistrarea mărcilor de fabrică, de comerţ şi de 
serviciu. – Bucureşti: ALL BECK, 1986 

71. Gribincea L. Dreptul comerţului internaţional. – Chişinău: 
Reclama S.A, 1999 

72. Guştiuc A , Gârlea R, Prodan M. Drept bancar: Vol. 2. – 
Chişinău: Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” a M.A.I. al R.M, 
2004 

73. Hamangiu C, Rosetti-Bălănescu I,. Băicoianu A. Tratat de drept 
civil român: Vol. 2. – Bucureşti 1998 

74. Hassel, Marek. Administrarea societăţilor pe acţiuni în economia 
de piaţă şi de tranziţie. – Bucureşti: ALL BECK, 1997 

75. Integrarea economică. – Cap. VIII. – Chişinău, 2001 
76. Lupu Gh., Amititeloaie Al. Drept comercial. – Vol. II. – Iaşi, 1998 
77. Macovei, I. Dreptul comerţului internaţional. – Iaşi: Junimea, 

1980 
78. Mămăligă S. Societăţile pe acţiuni Comentariu la legea nr. 

1134/1997. – Museum, 2001 
79. Mărgineanu G., Mărgineanu L. Dreptul afacerilor. – Chişinău: 

Elena – S.V., 2004 
80. Minea, M. Şt. Constituirea societăţilor comerciale. – Bucureşti: 

Lumina Lex, 1996 
81. Moldovan, D. Economie politică. – Chişinău: Arc, 2001 
82. Motica Radu I., Popa Vasile. Drept comercial român şi drept 

bancar. – Bucureşti: LUMINA LEX, 1999 
83. Pătulea V., Turuianu C. Curs de drept comercial român. – 

Bucureşti: ALL BECK, 2000  
84. Pătulea V., Turuianu C. Curs de drept comercial român. – 

Bucureşti, ALL BECK, 1999 
85. Pătulea, V. Turianu C. Elemente de drept comercial. – Bucureşti: 

Press MIHAELA SRL, 1997 
86. Petrescu R. De la faliment la reorganizare judiciară. – Bucureşti, 

2001 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 431 -

87. Popescu Dan A. Contractul de societate. – Bucureşti: Lumina Lex, 
1996 

88. Protecţia juridică a mărcilor la nivel naţional şi internaţional. – 
Conducătorul ediţiei Valeriu Zubco. – Agenţia pentru Susţinerea 
Învăţământului Juridic şi a Organelor de Drept „Ex Lege”. – 
Chişinău: 2002. 

89. Roşca N., Baeş S. Dreptul afacerilor: Vol. I. – Chişinău: F.E.P., 
2004 

90. Romul Petru Vonică. Dreptul societăţilor comerciale. – Ed. II, rev. 
şi adăug. – Bucureşti, 2000 

91. Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D. Economia politică. – 
Bucureşti: Teora, 2000 

92. Schiau Ioan. Regimul juridic al insolvenţei comerciale. – 
Bucureşti, 2001 

93. Sitaru D.A. Dreptul comerţului internaţional. – Bucureşti: 
Actami, 1995 

94. Smochină, A. Istoria universală a statului şi dreptului: Epoca 
antică şi medievală. – Chişinău: Ed. Tipografia Centrală, 2002 

95. Urs Iosif R., Ilie-Todică Carmen. Teoria persoanelor. Subiecte de 
drept civil. – Bucureşti: OSCAR PRINT, 2003 

96. Toader C. Drept civil. Contracte speciale. – Bucureşti, 2003 
97. Tocher, Didier. Porturile libere ale europei. – Carmen, 2000 
98. Toma C., Suciu G. Zone libere: principii şi practică. – Bucureşti: 

ALMA, 1999 
99. Turcu, I. Teoria şi practica dreptului comercial român: Vol. I. – 

Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 1999 
100. Turcu, I. Dreptul afacerilor. – Iaşi: Chemarea, 1991 
101. Vonica R.P. Drept comercial: Partea generală. – Bucureşti; 

Lumina Lex, 2000 
102. Vonica, R. P. Drept comercial: Vol. I. – Bucureşti: Victor, 1997 
103. Vonica R. P. Dreptul societăţilor comerciale. – Bucureşti: 

Lumina Lex, 2000 
104. Vonica R. P. Drept comercial. Reorganizarea judiciară şi 

falimentul. –Bucureşti, 2001 

Rusu Vladislav,  Focşa Ghenadie 

 - 432 -

Adrese web: 
www.ronl.nl - „The Challenge of Free Economic Zones in Central 
and Eastern Europe”, 1991 
www.fair.ro - O.N.U.D.I. – „Tipologie ad-hoc a ZEL”, 1999 
www.justice.md 

 
Ediţii periodice 

1. Revista Naţională de Drept 
2. Drept comercial  
3. Tribuna economică 
4. Revista de Drept Comercial 
5. Revista Română de Proprietate Industrială 
6. Государство и право 



CURS DE DREPT COMERCIAL 

 - 433 -

 
 
 
 
Redactor – Galina Cotela 
Procesare computerizată – Tatiana Boico, Natalia Ivanov 
Redactor tehnic-designer – Vitalie Spînachi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Semnat pentru tipar 02.10.06 
Format 60x84 1/16. Coli de tipar  27,18.   

Coli de autor 23,27.  Coli editoriale 25,10. Tirajul 100 ex. 
Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM. 
Chişinău – 2005, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59, 

Tel. 402-910 
 

 

 


	Prefaţă
	SUMAR
	Tema 1. CONCEPTE, DEFINIŢII, TENDINŢE
	1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului comercial
	1.2. Izvoarele dreptului comercial
	1.3. Principiile dreptului comercial

	Tema 2 ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR.. 
	2.1. Noţiunea activităţii de întreprinzător
	2.2. Rolul statului în activitatea de întreprinzător
	2.3. Obligaţiile întreprinzătorilor

	Tema 3.SUBIECŢII DREPTULUI COMERCIAL
	3.1. Noţiuni generale ale subiecţilor
	3.2. Persoana fizică ca subiect
	3.3. Persoana juridică ca subiect

	Tema 4.SOCIETĂŢILE COMERCIALE
	4.1. Scurtă privire asupra cauzelor careăţilor comercialeşi evoluţia istorică a acestora
	4.2. Noţiunea şi natura juridicăăţilor comerciale
	4.3. Formele şi clasificarea societăţilor comerciale
	4.4. Funcţiile societăţilor comerciale

	Tema 5.CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
	5.1. Fondatorii societăţii comerciale
	5.2. Actul de constituireăţii comerciale
	5.3. Înregistrarea societăţilor comerciale
	5.4. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

	Tema 6.ŞI COMPONENŢAĂŢILOR
	6.1. Noţiunea de patrimoniu
	6.2. Componenţa patrimoniului
	6.3. Bunurile incorporaleăţilor comerciale
	6.4. Capitalul social. Funcţiile capitalului social

	Tema 7.ŞI LICHIDAREA PERSOANELOR
	7.1. Noţiuni generale privind reorganizarea
	7.2. Reorganizarea prin fuziune
	7.3. Reorganizarea persoanelor juridice
	7.4. Reorganizarea persoanelor juridice
	7.5. Dizolvarea şi lichidarea persoanelor

	Tema 8.SOCIETĂŢILE DE PERSOANE:
	8.1 Caracteristica şi trăsăturileăţilor în nume colectiv
	8.2. Caracteristica şi trăsăturile societăţiloră

	Tema 9.ĂSPUNDEREĂ
	9.1. Noţiunea societăţii cu răspundere limitată
	9.2. Constituirea societăţii cu răspundere limitată
	9.3. Funcţionarea societăţiiăspundere limitată

	Tema 10.ŢIUNI
	10.1. Definiţia şi tipurile societăţilor pe acţiuni
	10.2. Constituirea societăţii pe acţiuni
	10.3. Organele de conducere şi controlăţii pe acţiuni
	10.4. Capitalul şi profitul societăţii pe acţiuni
	10.5. Valorile mobiliare ale societăţii pe acţiuni

	Tema 11.COOPERATIVELE
	11.1. Noţiuni generale privind cooperativele
	11.2. Cooperativa de producţie
	11.3. Cooperativa de întreprinzător

	Tema 12. ÎNTREPRINDEREA DE STAT ŞI
	12.1. Întreprinderea de stat
	12.2. Întreprinderea municipală

	Tema 13. INSOLVABILITATEA
	13.1. Noţiunea insolvabilităţii
	13.2. Subiecţii insolvabilităţii
	13.3. Intentarea procesului de insolvabilitate
	13.4. Procesul de insolvabilitate

	Tema 14. STRUCTURILE ŞI UNIUNILE
	14.1. Filiale şi reprezentanţe
	14.2. Uniuni ale persoanelor
	14.3. Uniuni ale persoanelor juridice cu scop lucrativ,ţia Republicii Moldova

	Tema 15. REGIMUL JURIDIC AL TITLURILOR ŞI RELAŢIILE DE PLĂŢI
	15.1. Titlurile de credit în dreptul comercial
	15.2. Efectuarea plăţilor de către persoanele juridice

	Tema 16.ZONELE ECONOMICE LIBERE
	16.1. Conceptul de zonă economică liberă
	16.2. Terminologia şi clasificarea
	16.3. Obiectivele, avantajele şi eficienţa
	16.4. Înfiinţarea, delimitarea şi încetarea activităţii
	16.5. Facilităţile acordate activităţii rezidenţilor

	Tema 17. CONTRACTELE COMERCIALE
	17.1. Contractul de vânzare-cumpărare
	17.2. Contractul de mandat comercial
	17.3. Contractul de franchising
	17.4. Contractul de factoring
	17.5. Contractul de leasing

	BIBLIOGRAFIE



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Scale by 70.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0001
     56.6929
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     2
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20061229090216
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     301
     169
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





